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รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยข้อมลูเท่าที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แตไ่ม่ถอืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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โรงพยาบาลอ ินเตอรเ์มดคิัล แคร ์แอนด ์แล็บ – IMH 12 มีนาคม 2564 
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คาดรายได้โตเท ่าตวัจากการลงทุนในโรงพยาบาลแหง่ใหม่ 
 การเพ ิGมฐานรายได้โตเทา่ตัว 

IMH ได้เข้าซื อกิจการโรงยาบาลโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลทั!วไป
ขนาดใหญ่ 100 เตยีง มลูคา่การลงทนุ 161 ลา้นบาท และสามารถรบัรูร้ายไดจ้าก
การซื อกิจการครังนี ทันที โดยที!รายไดใ้นปี 2563 อยู่ที! 221.37 ลา้นบาท และมี
กาํไรสทุธิอยูที่! 13.5 ลา้นบาท และในปี 2564 มีการตังเป้าการเติบโตของรายไดที้! 
40.5% YoY สู่ระดับ 311 ลา้นบาท และคาดว่าจะมีกาํไรอยู่ที! 26.56 ลา้นบาท 
ส่งผลใหร้ายไดร้วมของกลุ่ม IMH คาดว่าจะเติบโตเท่าตัวจาก 238 ลา้นบาท สู่
ระดบั 550-650 ลา้นบาท โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลประชาพฒัน ์เป็นโรงพยาบาล
เอกชนที!รบัคนไขก้ลุม่สปสช.และกลุ่มคนไขป้ระกนัสงัคม โดยที!ปี 2563 มีจาํนวน
ผู้ประกันตนที! 8,500 ราย แต่ในปี 2564 ไดต้ังเป้าจาํนวนผู้ประกันตนเพิ!มเป็น 
30,000 ราย หลงัจากที!ไดข้อเพิ!มโควตาที! 50,000 ราย นอกจากนี IMH สามารถ
เพิ!มฐานคนไขใ้นการส่งต่อเคสไปยงัโรงพยาบาลในเครือได ้จากก่อนหนา้นี ทาง 
IMH ตอ้งทาํการส่งต่อคนไขไ้ปยังโรงพยาบาลต่างๆนอกเครือข่าย และเป็นการ
เพิ!ม Econony of Scale ให้แก่บริษัท ส่งผลใหค้าดว่าอตัราการทาํกาํไรของทัง 
IMH เองและของโรงพยาบาลจะสงูขึ น   

 ปิด Seasonality Gap 
จากเดิมที!รายไดข้อง IMH มีความผันผวนเนื!องจากช่วง High Season ของการ
ตรวจสุขภาพจะอยู่ช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 แต่หลังจากที!มีการควบรวม
กิจการโรงพยาบาลเขา้มา คาดวา่ความผนัผวนของรายไดต้ามไตรมาสจะลดลง 

 ผู้ใหบ้ร ิการฉ ีดวคัซ ีนรายใหญ่ของประเทศ 
IMH เป็นผูใ้หบ้รกิารฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่รายใหญ่ของประเทศ โดยเฉลี!ยสามารถ
ทําการฉีดวัคซีนได้ราว 200,000 ราย/ปี ส่งผลให้คาดว่าหากวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 พรอ้มฉีดให้กับประชาชนทั! วไป IMH จะมีฐานลูกค้าที!รอฉีดเป็น
จาํนวนมาก ทังลูกค้ากลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มที!  IMH รับบริการตรวจ
สขุภาพตามบรษัิทต่างๆ ซึ!งเป็นการรบับริการต่อครังจะสามารถใหบ้รกิารไดเ้ป็น
จาํนวนมาก เนื!องจาก IMH มีรถให้บริการเคลื!อนที!สูงถึง 14 คันที!จะสามารถ 
เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ เพิ!มความสะดวกในการบริการ โดยที!รายไดค้่าบริการฉีดวคัซีน
คาดว่าจอยูที่!ราว 400-500 บาท/โดส (ไม่นบัรวมค่าวคัซีน) ทังนี  IMH ยงัมีบริการ
รบัตรวจระดบัภมูิคุม้กนั เพื!อวดัระดบัประสิทธิภาพของวคัซีนอีกดว้ย 

 การฟืT นตัวของผลประกอบการจากปี 2563 
เนื!องจากช่วง 2Q63 IMH ไดร้บัผลกระทบจากการ Lockdown ส่งผลใหปี้ 2563 
มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิที! 16.6 ลา้นบาท จากรายไดที้!ลดลง 29% YoY 
แต่ปี 2564 คาดว่ากลุ่มธุรกิจตรวจสุขภาพจะสามารถฟื นตัวได้เป็นอย่างดี 
ประกอบกับการเติบโตของรายได้ที!มาจากการรับตรวจ COVID-19 ตรวจ
ภูมิคุ้มกันและรับบริการฉีดวัคซีน พร้อมทังการเริ!มบันทึกรายได้จากกลุ่ม
โรงพยาบาลประชาพฒันที์! IMH ถือหุน้อยู ่100% ที!จะส่งเสริมใหร้ายไดแ้ละกาํไร
มีการเติบโตเทา่ตวั  

 คาํแนะนาํ 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาการทาํประมาณการ 

 ความเสีGยง  
การวา่งงานสง่ผลใหจ้าํนวนผูป้ระกนัตนปรบัตวัลดลง การระบาดของ COVID-19 
ที!ไมอ่าจคาดเดาไดแ้ละผลกระทบจากมาตรการ Lockdown  
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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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 

 

 


