
 

 บริษทัหลกัทรพัย์ ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ช ั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399 
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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พริ�นซ ิเพลิ แคปิตอล– PRINC 27 กันยายน 2564 
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การเตบิโตในอนาคตโดดเด่นจากการเพ ิBมจาํนวนโรงพยาบาล  
 ทาํความรู้จกักับ PRINC 

PRINC ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและอสงัหารมิทรพัย ์มีสดัส่วนรายไดข้องกลุ่ม
โรงพยาบาลอยู่ที' 90% และกลุ่มอสงัหาริมทรพัยอ์ยู่ที' 10% โดยที'สดัส่วนรายได้
ของกลุ่มอสงัหาริมทรพัยไ์ดม้ีการปรบัตวัลดลงจากกลุ่ม Serviced Apartment ที'
มีรายไดล้ดลงตั:งแต่ปี 2563 จากการระบาดของ COVID-19 ที'ส่งผลใหอ้ตัราการ
เขา้พักปรบัตัวลดลง ปัจจุบัน PRINC มีโรงพยาบาลในเครืออยู่ 11 แห่งใน 10 
จงัหวดัทั'วประเทศ มี Clinic จาํนวน  13 แห่ง และสถานรบัดูแลผูสู้งอาย ุ1 แห่ง 
ทั:งนี : PRINC ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ (BH) ในการเปิดศูนย์
การแพทยใ์นโรงพยาบาลของ PRINC เพื'อเพิ'มศกัยภาพในการรกัษาคนไข ้

 ผลประกอบการ 1H64 ยังคงขาดทุน  
ในช่วง 1H64 PRINC ยังคงมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิที'  344 ล้านบาท 
ใกลเ้คียงกับ 1H63 ที'มีผลขาดทุนสุทธิที' 305 ลา้นบาท เนื'องค่าใชจ้่ายในการ
ดาํเนินงานยงัคงอยู่ในระดบัสูง และรายไดย้งัไม่สามารถฟื:นตวัไดเ้ต็มที' มีเพียง
รายไดจ้ากการรกัษา COVID-19 ที'เพิ'มขึ :นจากจากชว่ง 1H63 

 การเตบิโตของรายได้ในปี 2564 
การเติบโตในอนาคตจะมาจากการเพิ'มจาํนวนโรงพยาบาลจาก 11 แห่ง เป็น 20 
แห่ง และ Clinic จาก 13 แห่ง เป็น 100 แห่งภายในปี 2566 จากการ M&A และ 
Greenfield project โดยจะมุ่งเนน้การขยายธุรกิจการแพทยใ์นภาคอีสานและ
ภาคใต ้พรอ้มทั:งการเพิ'มจาํนวนสถานดูแลผูสู้งอายเุป็น 5 แห่ง และในปัจจบุนั 
PRINC ไดท้าํการรกัษาผูป่้วย COVID-19 ไปกวา่ 10,000 ราย และเป็นกลุม่คนไข้
ที'มีการกลบัมารกัษาตอ่เนื'อง รวมทั:งการใหบ้รกิารวคัซนีของภาครฐัที'ไดฐ้านคนไข้
ใหม่เพิ'มมากว่า 100,000 ราย และยังมี Potential Patient จากการให้บริการ
วัคซีนทางเลือกเพิ'มกว่า 600,000 ราย ที'จะมาเสริมรายได้ในอนาคตให้แก่
โรงพยาบาลในเครือ ทั:งนี : ช่วง 2H64 คาดว่าจะมีผลประกอบการเป็นกําไร 
หลงัจากที'การระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึ :นในชว่ง 3Q64 และในชว่ง4Q64 ที'
จะมีรายไดจ้ากการให้บริการวัคซีนทางเลือก Moderna จาํนวน 600,000 โดส 
และการใหบ้ริการ Hospitel จาํนวน2,000 เตียง ที'ยงัมี Demand อยู่ทั'งประเทศ 
พรอ้มทั:งการใหบ้รกิาร Telemed ที'ไดร้บัความนิยมเพิ'มมากขึ :น หลงัจากที'คนไขมี้
การหลีกเลี'ยงการเดินทางในชว่งที' COVID-19 ยงัคงระบาด 

 Comment : 
คาดการขาดทุนของ PRINC จะลดลงในช่วงที'เหลือของปี และมีโอกาสที'จะเห็น
กาํไรในชว่ง dQed จากการใหบ้รกิารที'เกี'ยวขอ้งกบั COVID-fg และการเติบโตใน
ปี hiei-hiee ที' จะมาจากการเ พิ'มจํานวนสถานพยาบาล และการใช้ 
Technology เพื'อการเข้าถึงกลุ่มคนไข้ ด้าน Margin เราเชื'อว่าในอนาคตจะ
สามารถอยู่ในระดับที'สูคู้่แข่งได ้หลังจากที'ปี hiem PRINC ไดท้าํการจดัระบบ
ผ่าน Cloud System ที'ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใชจ้่ายเพิ'มมาก
ขึ :น รวมทั:งการเพิ'มฐานคนไขที้'มาจากการรบัวคัซีนที'จะมาชว่ยเพิ'ม Economy of 
Scale และเพิ'มอตัราการทาํกาํไรในอนาคตได ้

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

 

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 

 

 


