
 

 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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ขยายโรงพยาบาล รองรับคนไข้เพ่ิมขึน้ 
Margin สูง การเติบโต Non-COVID แข็งแกร่ง 

• SKR รายงานก าไรสุทธิ 1Q65 ที่ 381.7 ลา้นบาท ปรบัตัวลดลง 53% QoQ จาก
ฐานที่สูงของการระบาดของ COVID-19 ที่มีจ  านวนผูป่้วยสีเหลืองและสีแดงสูง
กว่าช่วง 1Q65 แต่ปรบัตวัสงูขึน้ 303.8% YoY จากรายไดท้ี่ปรบัตวัสงูขึน้จากช่วง 
1Q64 ที่ยงัไม่มีการรบัรูร้ายไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19  

• รายงานรายได ้1Q65 ที่ 1.75 พนัลา้นบาท เป็นสดัสว่นรายไดจ้ากกลุม่คนไขท้ั่วไป 
47%, กลุ่มประกันสังคม 25%, กลุ่มรายได้จากภาครัฐฯ (โครงการ Factory 
Sandbox และการตรวจสุขภาพต่ออายุใบแรงงาน ) 10% และจากบริการที่
เก่ียวข้องกับ COVID-19 ที่ 18% จากทั้งปี 2564 ที่มีสัดส่วนของ COVID-19 ที่ 
27% ของรายไดร้วม   

• EBITDA Margin อยู่ที่ 34.9% ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2564 ที่ระดบั 35.8%
จากค่าใชจ้่ายที่สงูขึน้จากการขยายการบริการ  และมีระดบั D/E อยู่ที่ระดบัต ่าที่ 
0.4X ลงลงจากช่วงปี 2562 ที่ระดบั 0.5X 

•  ปัจจุบนัยงัคงใหบ้ริการ Hospitel จ านวน 3,000 เตียงและมีอตัราการครองเตียง
ที่ 70-80%  

• จ านวนผูป้ระกันตน ณ สิน้ 1Q65 อยู่ที่ 3.07 แสนราย ปรบัตวัสงูขึน้จาก 4Q64 ที่  
2.73 แสนราย และม ีQuota ที่ 4.69 แสนราย เพิ่มขึน้จาก 3.95 แสนราย 

การเติบโตของรายได้ในปี 2565 
• คาดการเติบโตของรายไดร้วมที่ 10% YoY สูร่ะดบั 7.07 พนัลา้นบาท โดยที่รายได้

จากกลุ่มคนไข้ทั่วไปและกลุ่มประกันสังคม คาดเติบโตกว่า 20% YoY และ
สดัส่วนรายไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับ COVID-19 คาดว่าจะอยู่ที่ 20% ของรายได ้ลดลง
มาจาก 27% ของรายไดใ้นปี 2564 หลงัจากราได/้บิลปรบัตวัลดลงจากการเขา้สู่
ระบบ Home Isolation  

• การเติบโตของคนไข ้Non-COVID เติบโตไดด้ีจากฐานคนไขใ้หม่และกลุ่มคนไข้
ราชการที่คาดว่าจะเริ่มใหบ้รกิารไดช้่วง 2Q65  

• การเติบโตของรายไดแ้ละก าไรจะมาจากกลุ่ม Non-COVID หลงัจากที่ SKR เพิ่ม
ศกัยภาพการใหบ้รกิาร โดยเพิ่มศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทางตามสาขาโรงพยาบาล ที่จะ
สง่ผลใหม้ีรายได/้บิลสงูขึน้จากการใหบ้รกิารรกัษาโรคซบัซอ้นเพิ่มมากขึน้ 

• ลงทุนอาคารใหม่ เพิ่มจ านวนเตียง 120 เตียง เพื่อรองรบัคนไขท้ี่เพิ่มขึน้ และการ
ขยายบรกิารของศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง  

Comment : 
ศกัยภาพที่สงูขึน้ของ SKR สง่ผลใหส้ามารถรองรบัคนไขไ้ดเ้พิ่มขึน้ และรายไดต้่อ
บิลที่สงูขึน้ ส่งผลใหค้าดว่าจะสามารถรกัษา Margin ไดดี้ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของ 
Quota ประกันสังคม ที่จะส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนจาก Economy of 
scale จึงคาดว่ารายได้และก าไรปี 2565 จะเติบโตไดแ้ม้มาจากฐานที่สูง โดย
รายไดจ้าก Non-COVID คาดเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดา้น EBITDA Margin ถือว่า
อยู่ในระดบัสงูที่ราว 35% เมื่อเทียบกับ Pre-COVID ในขณะที่ระดบั D/E ที่ 0.4X 
ถือว่าอยู่ในระดบัต ่า ปัจจุบนัซือ้ขายที่ P/E 20X ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ส่งผลให ้
SKR ยงัน่าสนใจในดา้นของ Margin และการเติบโตแมม้ฐีานที่สงู โดยรายไดแ้ละ
ก าไรคาดว่าจะมีเสถียรภาพจากการเพิ่มสดัสว่นรายไดข้องกลุม่ Non-COVID 

• ความเสี่ยง  
ภาวะเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อตน้ทุนที่สูงขึน้ และการแข่งขันดา้นราคาของกลุ่ม
โรงพยาบาล 

 



 

 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 
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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 

 

 


