
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร  0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 กุมภาพันธ ์2564 
 

หมวด 

การแพทย ์

 

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หนุนรายได้โรงพยาบาลเอกชน 

การนาํเข้า Vaccine โดยรัฐบาลไทยรวม 63 ล้านโดส 
นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์ อธิบดีกรมควบคมุโรค กล่าวว่า ประเทศไทยไดก้าํหนดเป้าหมายการให้

วคัซีน คือ การลดอตัราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบสขุภาพประเทศ ซงึกลุ่มเป้าหมายในการ

รบัวคัซีน คือ 1.บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขด่านหนา้ทังภาครฐัและเอกชน 2.ผูที้มีโรค

ประจาํตวั เช่น โรคทางเดินหายใจเรือรงั หวัใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรือรงั โรคหลอดเลือดสมอง 

มะเร็ง เบาหวาน  3.ผูที้มีอาย ุ 60 ปีขนึไป  และ 4.เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการควบคมุโรค COVID-19 

เช่น อสม. ทหาร ตาํรวจ ทีจะตอ้งคดักรองผูที้เขา้มาจากต่างประเทศ  และในพืนทีทีมีการระบาด โดย

เรมิในพืนทีควบคมุสงูสดุและเขม้งวด 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สมทุรสาคร ชลบรุี จนัทบรุี ระยอง และตราด  ฉีด

คนละ 2 เขม็ ห่างกนั 1 เดือน  

การไดม้าซงึวคัซีนทีตอ้งเป็นแบบ “รฐัต่อรัฐ”  โดยบริษัทยาทีตอ้งการขายวัคซีนใหก้บัไทย จะตอ้งขึน

ทะเบียนจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) เท่านนั ขอ้มูลล่าสุด บริษัททีขอขนึทะเบียนกบั อย.มี 2 บรษัิท 

ไดแ้ก ่บริษัท แอสตรา้เซนเนกา้ (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษัท ซโินแวค ไบโอเทค โดยมีองคก์ารเภสชั

กรรมเป็นผูร้บัอนญุาตในการขึนทะเบียน จงึเป็นเหตุใหว้คัซีนภายใตชื้อ “ซโินแวค” ทีมีสญัชาติจีน จะ

สามารถเขา้ถงึคนไทยก่อนเป็นลาํดบัตน้ๆ 

โดยล่าสดุทีประชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) เมือวันที 5 ม.ค. 2564 มมีติรบัทราบรายงานความคืบหนา้การ

จดัหาวคัซีน COVID-19 จาํนวน 3 แหล่ง 3 ระยะ โดยตงัเปา้หมายการจดัหาวัคซีนครอบคลมุประชากร

ไทยในปี 2564 จาํนวน 33 ลา้นคน คดิเป็น 45% ของประชากรทงัประเทศ ประกอบดว้ย 

แหล่งท ี 1 ระยะเรง่ด่วน จดัหาวคัซีนจากบริษัท Sinovac Biotech จาํกดั ซงึเป็นผูผ้ลิตวคัซีนของ

ประเทศจีนเพือจดัหาวคัซนีเร่งด่วนใหไ้ดภ้ายใน 1Q64 จาํนวน 2 ลา้นโดส วงเงิน 1.22 พนัลา้นบาท

แหล่งท ี 2 การจดัหาวคัซีนจากการตกลงแบบทวภิาคี Bilateral Agreement (Advanced Market 

Commitment) กบับริษัท AstraZeneca จาํกดั จาํนวน 26 ลา้นโดส โดยคาดว่าจะไดร้บัวคัซีนประมาณ

เดือนมิ.ย. 2564 อย่างไรกดี็ ขณะนีอยูร่ะหว่างการเจรจาเพือใหไ้ดว้คัซีนมาก่อนจาํนวนหนงึในชว่ง 

1Q64 ทงันี ทีประชมุ ครม.ยงัมีมตใิหพ้ิจารณาสงัซอืเพมิอกีจาํนวน 35 ลา้นโดส 

แหล่งท ี3 การจดัหาวคัซีนจาก COVAX Facility ทีอยู่ระหว่างการพิจารณาเงือนไขและเจรจาตอ่รอง 

ขณะนีการจดัหาวคัซีนระยะเรง่ด่วน 2 ลา้นโดส จากบริษัท Sinovac Biotech กาํหนดเป้าหมายฉีด

วคัซีน 2 ลา้นโดส ภายใน 3 เดือนแรกหลงัจากไดร้บัวคัซีน (เดือนก.พ.-เม.ย. 2564) ซงึสามารถฉีดใหค้น

ไทยไดค้รบทงั 2 เข็ม โดยแต่ละเข็มจะห่างกนั 1 เดือน จาํนวน 800,000 คน แบ่งออกเป็น “ลอต

แรก” วคัซีนเขม็แรก 200,000 โดส 200,000 คนในเดือนก.พ. 2564 ประกอบดว้ย 1.กลุม่บุคลากรทาง

การแพทย ์สาธารณสุขด่านหนา้ รวมถงึอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หนา้ทีที

ทาํงานภาคสนามในพืนทีควบคมุสงูสดุ เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี จาํนวน 20,000 คน 2.กลุม่

เสียงตดิเชือทีมีภาวะแทรกซอ้นสูง และกลุม่จาํเป็นอืน ๆ จาํนวน 180,000 คน 

“ลอตสอง” วคัซีน 800,000 โดส ซาํเข็มสอง 200,000 คน ฉีดเข็มแรก 600,000 คนในเดือนมี.ค. 2564 

ประกอบดว้ย 1.กลุม่บคุลากรทางการแพทย ์ สาธารณสขุด่านหนา้ รวมถึง อสม. เจา้หนา้ทีทาํงาน

ภาคสนามในพืนทีควบคมุสงูสดุ เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบรีุ กลุม่เสียงติดเชือทมีี

ภาวะแทรกซอ้นสงู และกลุม่จาํเป็นอืน ๆ (เข็มทีสอง) จาํนวน 200,000 โดส 2.กลุม่จงัหวดัควบคมุสงูสดุ 
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ชายแดนตะวนัตกและภาคใต ้ เป็นบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุด่านหนา้ รวมถึงอสม. 

จาํนวน 60,000 คน และในกลุ่มเสียงติดเชือมีภาวะแทรกซอ้นสงูและกลุ่มจาํเป็นอนื ๆ จาํนวน 540,000 

คน รวมจาํนวน 600,000 โดส (เข็มแรก) 

 
Source: Prachachat 

 

Source: คณะแพทยศ์าสตรศ์ริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
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Source: คณะแพทยศ์าสตรศ์ริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

การขนส่งอาจลา่ช้า ส่งผลลบระยะสันต่อกลุ่มการแพทย ์

วนัที 29 ม.ค. 2564 นพ.โสภณ เมฆธน ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํกระทรวงสาธารณสขุ กล่าวว่า ตาม

เป้าหมายจะทาํการใหว้ัคซนี COVID-19 ในระยะที 1 ช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. 2564 ซงึเป็นชว่งทีวคัซีนมี

จาํกดั โดยดาํเนินการในพืนททีมีีการระบาด เพือลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต  อย่างไรก็ดี ความกงัวล

เกียวกบัวคัซีนจาก AstraZeneca ทีจะเขา้ไทยล่าชา้ เนืองจากตดิทาง  EU เกียวกบัการจาํกดัการ

ขนส่ง  โดยนพ.โสภณ กล่าวว่า ทีประชมุมีการพิจารณาเรืองนี โดยหากวคัซีนโควดิ 50,000 โดสของ 

AstraZeneca เขา้มาในช่วงสปัดาหที์ 1   ขนัแรกตอ้งผ่านการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา  จงึคาดว่าจะไดฉี้ดประมาณสปัดาหที์ 3 ของเดือน ก.พ. แต่ถา้มาชา้กจ็ะเลือนออกไป 

และจากขอ้มูลทางการแพทย ์วคัซีนของ AstraZeneca  สามารถฉีดเขม็ที 2 หา่งจากเข็มแรกประมาณ 

12 สปัดาห ์ และถา้วคัซีนของ Sinovac  เขา้มาก็สามารถนาํมาบริหารจดัการผ่านแผนทีเตรียมพรอ้ม

เช่นกนั  

จากประเด็นข่าวความล่าชา้ในการขนส่งวคัซนี ส่งผลใหร้าคาหุน้กลุ่มโรงพยาบาล มีการผนัผวน

เลก็นอ้ย แต่เรามองว่าจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสันเท่านนั และหากวคัซีนสามารถเรมิใหบ้ริการได ้

จะเป็นผลบวกต่อกลุม่การแพทยใ์นระยะกลาง โดยการเป็นแหล่งใหบ้ริการฉีดวคัซีนกบัประชาชน ซงึ

การใหบ้รกิารฉีดวคัซีน เรามองว่าจะช่วยเพิมรายไดใ้นส่วนของการใหบ้รกิารราว 400-500 บาท ต่อโดส 

และจะเป็นผลบวกระยะยาวต่อกลุม่การแพทยอ์ย่างแน่นอน จากการทีเราคาดว่าเมือมีวคัซีนแลว้ จะสง่

ผลบวกตอ่การเดินทางเพิมมากขึน ทงัภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป็นการสนบัสนุน 

Medical Tourism ใหก้ลบัมาฟืนตวัอย่างแข็งแกรง่  

การนาํเข้าวัคซีนโดยโรงพยาบาลเอกชน 

แมว้่าโรงพยาบาลเอกชนจะไม่สามารถสงัซอืหรือจองวคัซีนปอ้งกนั COVID-19 โดยตรงกบัทาง

บริษัทผูผ้ลิตรายต่าง ๆ ได ้เนืองจากจะตอ้งรอใหบ้ริษทัผูผ้ลิตวัคซีนรายนนั ๆ มายืนขอขนึทะเบียนและ
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ผ่านการอนญุาตของสาํนกังาน อย.ก่อน จากนนัโรงพยาบาลจงึจะมีคาํสงัซือไปยงับรษิัทหรือผูแ้ทน

จาํหน่ายอีกครงัหนงึ แต่ขณะนีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีการเจรจาถงึปรมิาณความตอ้งการของ

แต่ละแหง่เตรียมไวแ้ลว้ 

นายแพทยไ์พศาล ดนัคุม้ เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาชีแจงว่า การทีตอ้งมาขึน

ทะเบียนที อย.อีกครงั เพือใหท้ราบวา่ผูร้บัอนญุาตนาํเขา้วัคซีน COVID-19 คือใคร และสามารถติดตาม

ตรวจสอบไดห้ากวคัซีนนนัมีปัญหาเชงิคณุภาพหรือความปลอดภยั ผูร้บัอนญุาตนาํเขา้ตอ้งรบัผิดชอบ

ต่อวคัซีนของตน เนืองจากวคัซีนอาจเกิดผลขา้งเคียงหลงัจากการฉีดได ้ ดงันนั ในการขนึทะเบียนจงึ

กาํหนดใหผู้ร้บัอนญุาตตอ้งนาํเสนอขอ้มลูความปลอดภยัแผนการใชแ้ละการแกปั้ญหาเมือเกดิผล

ขา้งเคียงใด ๆ ขนึ โดยตอ้งมีเอกสารชีแจงรายละเอียดมายืนยนัพรอ้มการขึนทะเบียนกบั อย. 

เมือวนัที 24 ม.ค. 2564 นายอนชุา บรูพชยัศรี โฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า มีนโยบาย

ใหเ้อกชนสามารถนาํเขา้วคัซีน COVID-19 ได ้ โดยขอใหยื้นเอกสารขอขึนทะเบียนวัคซีนกบัทาง

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใหถ้กูตอ้งและทีผ่านมาศนูยบ์ริหารสถานการณแ์พร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ไดท้าบทามมายงั

สมาคมใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วมในการฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนดว้ย เพืออาํนวยความสะดวก

และเสรมิบริการโรงพยาบาลของรฐับาล  

เนืองจากจาํนวนทีวคัซีนทีทางรฐับาลจะนาํเขา้มาอยู่ที 63 ลา้นโดส ซงึเพียงพอต่อการใหบ้รกิารเพียง 

45% ของจาํนวนประชากรในประเทศ ดงันนัโรงพยาบาลเอกชนจึงมีโอกาสทีจะนาํเขา้วคัซีนเพมิ เพือให้

เพียงพอต่อ Demand  

 

Top Pick ของกลุ่มการแพทย ์: BDMS และ BCH 

เราคาดว่าจะเห็นการฟืนตวัของกลุม่การแพทยใ์นปี 2564 อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะกลุม่โรงพยาบาลทีมี

โรงพยาบาลเครือข่ายและสดัส่วนกลุ่มผูป่้วยตา่งชาติสงู เนืองจากในปี 2563 เป็นปีทีกลุม่ผูป่้วยต่าง

ไดร้บัผลกระทบสงูสดุ จากการทีไม่สามารถเดินทางมารบัการรกัษาได ้ โดยคาดว่าใน 2H64 เราจะเริม

เห็นการฟืนตวัของการเดินทางขา้มประเทศ หลงัจากทีวคัซีนไดใ้หบ้ริการอย่างแพร่หลายรอบโลก และ

มาตรการรฐัทีสนบัสนนุ Medical Tourism จาก Special Tourism Visa (STV) ทีจะช่วยดงึดดูคนไข้

ตา่งชาตกิลบัมารกัษาทีโรงพยาบาลไทยอกีครัง ซงึรายไดจ้าก Medical Tourism ในปี 2561 นบัเป็น 8% 

ของรายไดก้ลุม่การแพทย ์ และประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศทีคณุภาพทางการแพทยส์งู จากการทีมี

โรงพยาบาลทีผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commision International Accreditation) สงู

ถงึ 61 แหง่ จดัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ประกอบกบัการนาํเขา้วัคซีนป้องกนั COVID-19 ทีคาดว่าจะ

สามารถเรมิใหบ้รกิารในชว่งเดือนก.พ. 2564 จะเป็นปัจจยัทีช่วยเสริมรายไดใ้หแ้กโ่รงพยาบาลเอกชนที

มีโรงพยาบาลเครือข่ายทวัประเทศอย่างกลุ่ม BDMS ทีมีโรงพยาบาลในเครือ 49 แหง่ และ BCH ทมีี

โรงพยาบาลในเครือ 13 แห่ง และจากขอ้มลูขา้งตน้ การใหบ้รกิารวคัซนีโดยรฐับาล ที 63 ลา้นโดส จะ

นบัเป็นเพียง 45% ของประชากรไทยที 69.63 ลา้นราย ซงึจะเป็นโอกาสใหก้ลุม่โรงพยาบาลเอกชนเขา้

มาใหบ้รกิารแกก่ลุม่ทียงัไม่ไดร้บับรกิารวัคซีนฟรี  
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BDMS : คาดรายไดปี้ 2564 จะสามารถกลบัมาเติบโตทีราว 20% YoY หลงัจากทีปี 2563 คาดว่ารายได้

จะมีการปรบัตวัลดลง 17-20% YoY จากผลกระทบของ COVID-19 ทีส่งผลใหผู้ป่้วยต่างชาติทีมี

สดัสว่นรายไดอ้ยู่ที 30% ในช่วง Pre COVID-19 ไดป้รบัตวัลดลงมาอยู่ที 20% ในปี 2563 อย่างไรกดี็ 

แมว้่าในชว่ง 1Q64 คาดว่าผลประกอบการจะยงัออ่นตวัต่อเนือง แตก่ถ็กู Priced In ไปแลว้ และคาดว่า

รายไดจ้ากการใหบ้ริการวคัซีน จะช่วยหนุนผลประกอบการระยะกลาง จาก 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1. การ

ที BDMS มีโรงพยาบาลในเครือถึง 49 แห่ง ทีคลอบคลมุพืนทีการใหบ้รกิาร ง่ายต่อการเขา้ถึงกลุม่

ผูบ้รโิภค นอกจากนี เรามองโอกาสในการเติบโตของรายไดจ้ากการตรวจสขุภาพเพมิ เนืองจากคาดวา่ผู้

ทีตอ้งการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 อาจมีการตรวจสขุภาพก่อน เพือลดความเสียงของผลขา้งเคียง

จากการรบัวคัซีน  

Source: Company Data 

นอกจากนี  BDMS ยงัมีจดุแขง็จากกลยทุธที์ BDMS ไดข้ยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มประกนัสขุภาพ

เอกชน ทีจากเดมิเคยมีสดัส่วนรายไดจ้ากกลุม่ประกนัเอกชนที 29% ในปี 2561 เพมิเป็น 32% ในช่วง 

9M63 และไดต้งัเปา้ที 40% ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยการเติบโตของกลุ่มประกนัเอกชนนีจะมาช่วย

ส่งเสรมิรายไดใ้นระยะยาว ซงึเรามองวา่การที BDMS เป็นโรงพยาบาลกลุม่แรกทีใชก้ลยทุธก์ารเพิม

สดัสว่นรายไดจ้ากกลุ่มประกนัเอกชน จะไดร้บัประโยชนจ์ากการทีสามารถเพิมสดัสว่นทางตลาด

ไดม้ากขึน โดยทีผ่านมา BDMS ไดร้่วมมือกบับริษัทประกนัเอกชนและมียอดผูท้าํประกนัสะสมราว 

9,000 ราย และเราเชือว่าการทีคนไขมี้ประกนัสุขภาพจะช่วยลดความผนัผวนของรายไดใ้นชว่งที

เศรษฐกจิอ่อนแอ  
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Source: Company Data 

BCH : คาดรายไดปี้ 2564 ของกลุ่ม BCH จะมีการเตบิโตที 6% YoY จากปี 2563 ทีไดร้บัผลกระทบจาก 
COVID-19 เพียงเล็กนอ้ย เนืองจากกลุม่ BCH เป็นกลุม่โรงพยาบาลทีมีสดัส่วนของรายไดจ้ากกลุ่ม
ประกันสงัคมสงูกว่า 30% ของรายไดร้วม จงึมีความผนัผวนตาํ แตก่็ยงัไดร้บัผลกระทบจากรายไดก้ลุ่ม
ผูป่้วยต่างชาติที WMC (World Medical Center) ทีมีคนไขห้ลกัเป็นชาวต่างชาต ิแตใ่นระยะกลาง เรา
มองว่า BCH จะไดร้บัอานิสงสจ์ากการใหบ้ริการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 จากการที BCH เป็น
โรงพยาบาลทีมีโรงพยาลาลในเครือ 13 แห่งทงัประเทศ และเป็นโรงพยายาลทีมจีาํนวนผูป้ระกนัตนสูง
ถงึ  884,000 ราย จากโควตา้รวมอยู่ที 1.06 ลา้นราย ซงึเรามองวา่ BCH จะเป็นกลุม่โรงพยาบาลทีไดร้บั
การกระจายวคัซีนจากทางภาครฐัและมีการรบัรูร้ายไดจ้ากการบริการทีสูงขนึ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Company Data 

นอกจากนี BCH ยงัคงมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นการตรวจ COVID-19 โดยทีผ่าน BCH รบัตรวจ 
COVID-19 สงูสดุใน 2Q63 ที 117,000 ราย และคาดว่าใน 1Q64 จะยงัมีรายไดจ้ากการรบัตรวจ 
COVID-19 อยู่ทีราว 220,000 ราย โดยทีรายไดจ้ากการรบัตรวจอยู่ที 2,300 บาท/เคส สง่ผลใหค้าดว่า
ใน 1Q64 BCH จะมีรายไดจ้ากการบัตรวจ COVID-19 ที 506 ลา้นบาท นอกจากนี BCH ยงัมีรายได้
จากการร่วมโครงการ ASQ, AHQ และ OQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Source: Company Data 
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ปัจจุบนักลุม่การแพทยซื์อ-ขายอยู่ที EV/EBITDA 18.56X ใกลเ้คียงคา่เฉลียที 18.10X ในขณะที BDMS 
ซือ-ขายที 18.37X ใกลเ้คียงกลุม่และคา่เฉลียที 18.70X ในขณะที BCH ซือ-ขายที EV/EBITDA 14.6X 
ใกลเ้คียง EV/EVITDA ของกลุม่ที -1SD ซงึหากดกูารฟืนตวัและการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไร เรามอง
ว่าเป็นช่วงเวลาทีดีในการลงทนุกลุม่การแพทย ์และมี Top Pick ของกลุ่มคือ BDMS ทีราคาเป้าหมาย 
24.75 บาท (Bloomberg consensus) และ BCH ทีราคาเป้าหมาย 19.60 บาท 
 
Health Care EV/EBITDA 

 
Source: Trinity Research 

 

 
 
BDMS EV/EBITDA 

 
Source: Trinity Research 
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BCH EV/EBITDA 

 
Source: Trinity Research 

 

จาํนวนผู้ติดเชือ COVID-19 สะสมในประเทศ วันที 2 กุมภาพันธ ์2564 20,454 ราย 

 
Source: https://www.worldometers.info 

 

จาํนวนผู้ตดิเชอื COVID-19 รายวันในประเทศ 

 
Source: https://www.worldometers.info 
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จาํนวนผู้ทตีิดเชอื COVID-19 ในประเทศเทยีบกับผูทรัีกษาหาย 

 
Source: https://www.worldometers.info 

 

 
 
จาํนวนผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศ วันท ี2 กุมภาพันธ ์2564 79 ราย 

 
Source: https://www.worldometers.info 

 

 
ปัจจัยเสียง : 
การแข่งขนัดา้นราคาของโรงพยาบาลเอกชน 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจทีส่งผลใหก้าํลงัซือออ่นตวัลง 
COVID-19 ทียงัคงระบาดทวัโลก  
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

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 

 

 


