
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั, 179 อำคำรบำงกอก ซิต้ี ทำวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสำร .0-2088-9399 
รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยขอ้มูลเท่าทีป่รากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนัน้ๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั ผูจ้ดัท าขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในรายงานฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ไดเ้ป็นการชีน้ าหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนท าการซื้อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 
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พริน้ซิเพลิ แคปิตอล– PRINC 11 สิงหาคม 2565 
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Non-COVID เติบโตดีขึน้ และมีคนไข้ในระบบเพ่ิมขึน้ 400,000 ราย 
ผลประกอบการ 2Q65 อ่อนตัวลง QoQ แต่ฟ้ืนตัวได้ดี YoY 

• ในช่วง 2Q65 PRINC มีก ำไรสุทธิอยู่ที่  165.5 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 63.7% 
QoQ แต่ฟ้ืนตวัมำจำกที่ขำดทนุสทุธิ 170.8 ลำ้นบำทใน 2Q64  

• รำยได้จำกกลุ่มโรงพยำบำลใน 2Q65 อยู่ที 1.65 พันล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 
17.3% QoQ แต่ปรบัตวัสงูขึน้ 94.8% YoY หลงัจำกที่มีกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับ COVID-19 เพิ่มมำกขึน้ YoY โดยที่สดัส่วนรำยไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับ COVID-19 
อยู่ที่  39% ปรับตัวลดลงมำจำกระดับ 41% ในช่วง 1Q65 เนื่องจำกผู้ป่วย 
COVID-19 รบักำรรกัษำผ่ำนระบบ Home Isolation เพิ่มขึน้ และมีรำยได/้บิลที่
ลดลง 

• EBITDA Margin ของกลุ่มโรงพยำบำลยู่ที่ 23% ปรับตัวลดลงจำกระดับ 35% 
ในช่วง 1Q65 เนื่องจำกอตัรำเบิกจ่ำยที่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ปรบัลดลง  

• รำยได้จำกกลุ่มโรงแรมอยู่ที่  104.5 ล้ำนบำท ปรับตัวสูงขึน้ 6.7% QoQ และ 
37.7% YoY จำกกำรฟ้ืนตัวของกลุ่มท่องเที่ยวหลงัจำกมีกำรเปิดประเทศในช่วง
เดือนพ.ค. 2565 สง่ผลใหม้ีอตัรำกำรเขำ้พกัสงูขึน้มำอยู่ที่ 60-70%  

• รำยไดร้วมใน 1H65 อยู่ที่ 3.83 พันลำ้นบำท ปรบัตัวสูงขึน้ 133% YoY จำกกำร
ปรบัตัวสูงขึน้ของกลุ่มโรงพยำบำลเป็นหลกั และมีก ำไรสุทธิใน 1H65 ที่ 622.1 
ลำ้นบำท จำกที่ขำดทนุสทุธิ 344 ลำ้นบำทใน 1H64  
 

การเติบโตของรายได้ในปี 2565 
• คำดรำยไดจ้ำกกลุม่โรงพยำบำลปรบัตวัสงูขึน้ 20-25% YoY มำอยู่ที่ 5.6 พนัลำ้น

บำท โดยที่รำยไดจ้ะมีกำรเติบโตมำจำกกลุม่ Non-COVID หลงัจำกช่วงที่ผ่ำนมำ 
PRINC ได้ให้บริกำรรักษำผู้ป่วย COVID-19 และมีจ ำนวนคนไข้ใหม่ในระบบ
เพิ่มขึน้ถึง 400,000 รำย และมีอตัรำกำรกลบัมำใชบ้รกิำรต่อเนื่องกว่ำ 50% 

• กำรเพิ่มศูนยแ์พทยเ์ฉพะทำง ส่งผลใหม้ีรำยได/้บิลที่สูงขึน้ จำกกำรใหบ้ริกำร
รกัษำโรคซบัซอ้น และรบัสง่ต่อผูป่้วยจำกโรงพยำบำลใกลเ้คียง 

 
Update 

• ปัจจุบัน PRINC มีโรงพยำบำลที่เปิดใหบ้ริกำรแลว้ 12 แห่ง จ ำนวน 1,210 เตียง 
ใน 11 จังหวัด และมีสัดส่วนรำยไดข้องกลุ่มโรงพยำบำลอยู่ที่  95% และกลุ่ม
อสงัหำรมิทรพัย ์(โรงแรมและ Serviced Apartment) อยู่ที่ 5% ในช่วง 1H65 

• สดัส่วนรำยไดข้องกลุ่มอสงัหำริมทรพัยไ์ดม้ีกำรปรบัตวัลดลงจำกกลุ่ม Serviced 
Apartment ที่มีรำยได้ลดลงตั้งแต่ปี  2563 จำกกำรระบำดของ COVID-19 ที่
ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัปรบัตวัลดลง แต่คำดว่ำในช่วงที่เหลือของปีจะมีกำรฟ้ืน
ตวัอย่ำงต่อเนื่อง  

• PRINC ไดร้ว่มมือกบัโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์(BH) ในกำรเปิดศนูยก์ำรแพทยใ์น
โรงพยำบำลของ PRINC ที่จงัหวดัพิษณุโลกเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรรกัษำคนไข้
กลุม่มะเรง็ และคำดว่ำจะมีกำรเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในอนำคต 

• ตัง้เป้ำเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลเป็น 20 แห่งภำยใน 3 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรก่อสรำ้ง 1 แห่งในจังหวัดสกลนคร ที่คำดว่ำจะเริ่มใหบ้ริกำรไดปี้ 2566 และ 
PRINC จะขยำยฐำนโรงพยำบำลเพิ่มในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับ
คนไขจ้ำกประเทศเพื่อนบำ้น  
 
 
 
 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั, 179 อำคำรบำงกอก ซิต้ี ทำวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2801-9100 โทรสำร .0-2801-9399 
รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยขอ้มูลเท่าทีป่รากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนัน้ๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั ผูจ้ดัท าขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในรายงานฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ไดเ้ป็นการชีน้ าหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนท าการซื้อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 
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PRINC:  11 สิงหำคม 2565 

Comment  
รำยไดข้องกลุม่โรงพยำบำลยงัคำดเติบโตไดต้่อเนื่อง ถึงแมว่้ำ COVID-19 จะเป็น
โรคประจ ำถิ่น แต่ PRINC มีฐำนคนไขท้ี่สงูขึน้อย่ำงเด่นชดั ส่งผลใหใ้นอนำคตจะ
สำมำรถเติบโตได้จำกกลุ่ม Non-COVID อย่ำงไรก็ดี EBITDA Margin ที่ระดับ 
23% ถือว่ำอยู่ในระดับที่ต ่ำเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรม ในขณะที่ควำมน่ำสนใจ
ของ PRINC อยู่ที่กำรเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลที่จะสง่เสรมิเรื่องของ Economy of 
Scale และปัจจุบันเทรดที่  EV/EBITDA 22.5X สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมที่ 
19.5X 
     

ความเสี่ยง  
กำรว่ำงงำนสง่ผลใหจ้ ำนวนผูป้ระกนัตนปรบัตวัลดลง กำรระบำดของ COVID-19 
ที่ไม่อำจคำดเดำไดแ้ละมำตรกำรเปิดรบันักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่อำจปรบัเปลี่ยน
ไปตำมกำรระบำดของ COVID-19 
 

  
 



 

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

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 

 

 


