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• รายงานกาไรสุทธิ 2Q65 ที่ 124.8 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 20.6% QoQ แต่ปรับตัว
สูงขึน้ จากกาไร 11.8 ล้านบาทใน 2Q64
• รายได้จากกลุ่มการแพทย์อยู่ท่ี 980 ล้านบาท Flat QoQ แต่ปรับตัวสูงขึน้ 52.6% YoY
โดยในช่วง 2Q65 มีสดั ส่วนรายได้ท่เี กี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่ 10% ลดลงจาก 1Q65
ที่ 20% หลังจากที่คนไข้รบั การรักษาผ่านระบบ Home Isolation มากขึน้
• EBITDA Margin ใน 2Q65 อยู่ท่ี 23.2% ลดลงจากระดับ 27.3% ใน 1Q65 เนื่องจาก
ใน 2Q65 มีสดั ส่วนรายได้จากกลุม่ COVID-19 ลดลง ซึง่ เป็ นกลุ่มที่มีอตั ราการทากาไร
สูง และใน 2Q65 มีสดั ส่วนรายได้ท่สี งู ขึน้ จากการทา Lasik และการรับตรวจสุขภาพที่มี
อัตราการทากาไรต่ากว่าการบริการอื่นๆ ส่งผลให้มี EBITDA Margin ลดลง QoQ แต่
สามารถปรับเพิ่มจากระดับ 13.2% ใน 2Q64 หลังจากที่ฐานรายได้สงู ขึน้ ส่งผลให้
ได้รบั ประโยชน์จาก Economy of Scale
• อัตราการครองเตียง IPD อยู่ท่ี 61% ปรับตัวลดลงจาก 67% ใน 1Q65 ซึ่งเป็ นผลมา
จากจานวนผูป้ ่ วย COVID-19 ที่ลดลง
• สัดส่วนรายได้จากคนไข้ต่างชาติอยู่ท่ี 13% ปรับตัวสูงขึน้ จาก 10% ใน 1Q65 จาก
คนไข้ CLMV ที่เริ่มกลับมารับการบริการเพิ่มมากขึน้ หลังจากเปิ ดประเทศ
Update
• คาดปี 2565 มีรายได้อยู่ท่ี 3.9 พันล้านบาท เติบโต 28.7% YoY โดยการเติบมาจาก
กลุ่ม Non-COVID เป็ นหลัก เนื่องจากสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มีการปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
• คาด EBITDA Margin อยู่ท่ี 20-22% สูง กว่ า ปี 2564 ที่ ร ะดับ 19.5% โดยกลุ่ม NonCOVID คาดมี EBITDA Margin เฉลี่ยราว 20%
• คาด 3Q65 มีผลการดาเนินงานสูงขึน้ ทัง้ QoQ และ YoY จากการฟื ้ นตัวของกลุ่ม NonCOVID ที่กลับมารับบริการเพิ่มขึน้ และเป็ นช่วง High Season ของกลุ่มโรงพยาบาล
ประกอบกับรายได้กลุ่มคนไข้ต่างชาติท่ยี งั คงฟื ้ นตัวได้ต่อเนื่องจากคนไข้กลุ่ม CLMV
• คาดปี 2566 สามารถเติบโตต่อเนื่องได้ราว 15% YoY จากการเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะ
ทางและการเปิ ดพืน้ ที่ให้บริการเพิ่มในอาคารใหม่
• คาด 4Q65 อ่อนตัวลง YoY เนื่องจากมีฐานที่สงู จาก 4Q64 ที่มีรายได้จากการให้บริการ
Hospitel
• เดิ น หน้า ในการเป็ น Digital Hospital โดยการลงทุ น ระบบ IT และการให้บ ริ ก าร
Telemed อาทิ การร่วมมือกับร้านขายยานอกโรงพยาบาลในการปรึกษาแพทย์เมื่อมี
ลูกค้ามาซือ้ ยา
• การขาย Package ตรวจสุขภาพผ่านช่องทาง Online (Shopee) ส่งผลให้มีจานวนผูม้ า
ใช้บริการและฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึน้

Comment :
รายได้ใ นช่ ว ง 1H65 นั บ เป็ น 50% ของเป้ า หมายที่ 3.9 พั น ล้า นบาท โดย Pent Up
Demand ยังคงอยู่ในระดับสูง จากทัง้ คนไข้ไทยและคนไข้ต่างชาติ ส่งผลให้คาดว่า 2H65
มีโอกาสที่ผลประกอบการจะสูงกว่า 1H65 ทัง้ นี ้ PR9 ได้ทาการตลาดที่จะเพิ่มกลุ่มคนไข้
ใหม่ๆ จากต่างประเทศ อาทิ ก ารท าการตลาดผ่ าน Agency ทั้งนี ้ เราคาดว่ า EBITDA
Margin ของปี 2565 จะอยู่ท่ี ร าว 20% ซึ่งเป็ น ระดับ Pre-COVID-19 และจะดี ขึ น้ อย่าง
ต่อเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย ในขณะที่ฐานรายได้จะมีการเติบโตมาจากศูนย์แพทย์
เฉพาะทางใหม่ท่มี ารเปิ ดให้บริการอย่างต่อเนือง
Valuation :
ปั จจุบนั PR9 เทรดอยู่ท่ี P/E ที่ 25X ต่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 35X
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, 179 อำคำรบำงกอก ซิ ตี้ ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสำร .0-2088-9399
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยข้อมูลเท่าทีป่ รากฏและเชื่อว่าเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จากัด ผูจ้ ดั ทาขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ น
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีน้ าหรือชักชวนให้นักลงทุนทาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีป่ รากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

