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พร้อมเปิดบริการโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง  

Key Takeaway 
 พร้อมให้บริการโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่งในปี 2566 ได้แก่ 1) Chularat Medical 

Center ที ่ตั ้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล Chularat 3 ที ่จะมาช่วยรองรับเคสซับซ้อน 
อาทิ ศูนย์หัวใจ และเป็นศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่งแรกในสมุทรปราการ ที่จะเป็น
โรงพยาบรับส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีเตียง IPD 50 เตียง และ
คาดว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้/บิลให้สูงขึ้น  โดยจะเริ่มให้บริการใน 2Q66 และ 2) 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แม่สอด ที่จะรองรับเฉพาะกลุ่มคนไข้เงินสด ทั้งคนไข้ไทย 
คนไข้เมียนมาร์ และคนจีนที่อาศัยอยู่ในเมียนมาร์ รองรับเตียง IPD 100 เตียง 
และรับการรักษาโรคซับซ้อน โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการช่วง 2Q66 เช่นกัน 

 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Century Care Nursing Home เป็น 85%-100%  จาก 
77.5% นอกจากนี้ยังมีการลงทุนใน Health Tech ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและควบคุมต้นทุน ได้แก่ 1) MEDCURY ที ่เป็น Online 
Platform ในการทำระบบ และคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ราว 10% ใน
อนาคต และ 2) ARINCARE E-Platform สำหรับร้านขายยาที่รับบริหารระบบกว่า 
3,000 สาขาทั่วประเทศ ที ่จะช่วยต่อยอดกิจการร้านขายยาและการกระจาย
สินค้าของ CHG  

 คาดกำไรปี 2566 จะถูกกดดันโดยโรงพยาล 2 แห่งใหม่ที่จะเปิดบริการ เนื่องจาก
จะมี Pre-opening cost และอาจมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีแรก  

 การเติบโตของรายได้จะมาจากการเพิ่ม Capacity ในการรับรักษาโดยเฉพาะการ
เพิ่มจำนวนเตียง IPD และเพิ่ม Quota ประกันสังคมที่คาดว่าจะสามารถเพิ่ม
รายได้ทั้งจากปริมาณการเข้ารับบริการ และรายได้/บิลที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันมีเตียง 
IPD 793 เตียง และจะเพิ่มอกี 522 เตียงภายในปี 2569 

 เราคาดการณ์รายได้และกำไรปี 2566 ที่  7.7 พันล้านบาท และกำไรสุทธิ ที่ 1.56 
พันล้านบาท โดยคาดการณ์ของเราต่ำกว่าเป้าที่ CHG ตั้งไว้ที่ 8.0 พันล้านบาท -  
1 หมื่นล้านบาท แต่มี Upside จากการปรับอัตราเบิกจ่ายจากกลุ่มประกันสังคม 
ที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นในปี 2566 และการเพิ่มข้ึนของรายได้จากคนไข้ต่างชาติ 

 คาด EBITDA Margin ที่ 23% ต่ำกว่าปี 2565 ที่ 39% เนื่องจากคาดว่าปี 2566 
จะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ต่ำกว่า 5% 

 CHG ยังกระจายรายได้ไปยังกลุ่ม Management Income จากการรับบริหาร
โรงพยาบาลนอกเครือข่าย 2 แห่ง และรับบริหารศูนย์หัวใจจำนวน 6 แห่ง 

 CHG สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้จากคนไข้ต่างชาติมาอยู่ที่ 10% จากช่วง Pre-
COVID ที่มีสัดส่วนเพียง 4%   

Comment 

คาดผลการดำเนินงานของ CHG กลับสู่ระดับปกติและมีรายได้จากกลุ่มโรคซับซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น จากการเปิดเพิ่มศูนย์การแพทย์ตามโรงพยาบาล และมีรายได้จากกลุ่มคนไข้
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่ม Chularat Medical Center จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการ และคาดสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้จากคนไข้ A-Class และการเติบโตจะมา
จากการลงทุนในโครงการ Century Care Nursing Home ที่มี Demand เพิ่มขึ้นจากการ
เข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ ด้าน Gross Margin เราคาดว่าจะกลับสู่ระดับปกติที่ราว 32-33% 
หลังจากอยู่ทีระดับสูงในช่วงที่ COVID-19 ระบาด แม้ว่ากำไรปี 2566 จะลดลงจากฐานที่
สูง แต่คาดการเติบโตจะมาจาก Organic Growth ของกลุ่ม Non-COVID และเป็นการ
เติบโตของรายได้ที่สูงกว่าช่วง Pre-COVID เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2566 
ที่ 4.70 บาท  
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 




