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IMH ประกาศซือหุน้คืน วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  

 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 30 ส.ค. 2564 ไดมี้มติอนุมตัิโครงการซอื
หุน้คืน (Treasury Stock) ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วงเงินทังสินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
จาํนวนหุน้ทีจะซือคืนไม่เกิน 3 ลา้นหุน้ หรอืไมเ่กิน 1.4 % ของหุน้ทีจาํหน่ายแลว้
ทงัหมด รวมระยะเวลา 6 เดือน ตงัแต ่14 ก.ย. 2564 - 11 ม.ีค. 2565 

 หากมีการซือหุน้คืนครบจาํนวน 3 ลา้นหุน้ จะส่งผลใหค้าดการณ์ EPS ปี 2564 
ปรบัตวัสูงขึนจาก 1.79 บาท เป็น 1.82 บาท และคาดการณ ์EPS ปี 2565 จาก 
1.17 บาท เป็น 1.18 บาท ปรบัตวัสงูขึน 1.67% และ 0.85% ตามลาํดบั 

 ระดบัเงินสดของ IMH ณ สิน 2Q64 อยูที่ 139 ลา้นบาท และมีระดบั D/E ที 0.47X 
ซงึถือวา่เป็นระดบัตาํ  

 แผน M&A ในการซือโรงพยาบาลเพิมยงัคงเดิม ซึงจะเป็นการเพิมฐานรายไดใ้น
อนาคตใหแ้ขง็แกรง่ขนึ  
 

 Comment 
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อประเด็นการซือหุ้นคืน (Treasury Stock) ของ IMH 
เนืองจากเป็นการส่งสญัญาณเชิงงบวกต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัท 
เรายงัคงแนะนาํ “ซือ” ทีราคาเปา้หมาย 24.00 บาท  
 

  

ขอ้มลูทางการเงนิ 
Year End: 2018A 2019A 2020A 2021F 2022F 

Sales(Bt mn)  320   334   238   776   845  

EBITDA (Bt mn)  37   30   (2)  481   334  

Net Profit (Bt mn)  14   10   (17)  386   251  

EPS (Bt)  0.09   0.05   (0.08)  1.79   1.17  

EV/EBITDA (x)  61.86   91.11   1,283.17   6.54   9.15  

PER(x) 35.83 40.96 N/A 8.36 12.85 

DPS(Bt)  -    -    -    0.54   0.35  

Div Yield (%) 0% 0% 0% 4% 2% 

ROE (%) 8% 2% -4% 55% 29% 

P/BV (x)  3.04   0.95   0.99   4.57   3.66  
Source: IMH, Trinity Research 
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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 

 

 


