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หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 
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กลุ่ม Non-COVID ยังเติบโตได้ดี ตั้งเป้าเติบโตต่อเน่ือง  
2Q65 Recap 

• รายงานก าไรสทุธิ 2Q65 ที่ 124.8 พนัลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 20.6% QoQ แต่ปรบัตวั
สงูขึน้จากก าไร 11.8 ลา้นบาทใน 2Q64  

• รายไดจ้ากกลุ่มการแพทยอ์ยู่ที่ 980 ลา้นบาท Flat QoQ  แต่ปรบัตวัสงูขึน้ 52.6% YoY 
โดยในชว่ง 2Q65 มีสดัส่วนรายไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ที่ 10% ลดลงจาก 1Q65 
ที่ 20% หลงัจากที่คนไขร้บัการรกัษาผ่านระบบ Home Isolation มากขึน้  

• EBITDA Margin ใน 2Q65 อยู่ที่ 23.2% ลดลงจากระดบั 27.3% ใน 1Q65 เนื่องจาก
ใน 2Q65 มีสดัสว่นรายไดจ้ากกลุม่ COVID-19 ลดลง ซึง่เป็นกลุ่มที่มีอตัราการท าก าไร
สงู และใน 2Q65 มีสดัสว่นรายไดท้ี่สงูขึน้จากการท า Lasik และการรบัตรวจสขุภาพท่ีมี
อตัราการท าก าไรต ่ากวา่การบรกิารอื่นๆ ส่งผลใหม้ี EBITDA Margin ลดลง QoQ แต่
สามารถปรบัเพิ่มจากระดบั 13.2% ใน 2Q64 หลงัจากที่ฐานรายไดส้งูขึน้ ส่งผลให้
ไดร้บัประโยชนจ์าก Economy of Scale    

• อตัราการครองเตียง IPD อยู่ที่ 61% ปรบัตวัลดลงจาก 67% ใน 1Q65 ซึ่งเป็นผลมา
จากจ านวนผูป่้วย COVID-19 ที่ลดลง  

• สดัส่วนรายไดจ้ากคนไขต้่างชาตอิยู่ที่ 13% ปรบัตวัสงูขึน้จาก 10% ใน 1Q65 จาก
คนไข ้CLMV ที่เริ่มกลบัมารบัการบรกิารเพิ่มมากขึน้หลงัจากเปิดประเทศ  

Update  
• คาดปี 2565 มีรายไดอ้ยู่ที่ 3.9 พันลา้นบาท เติบโต 28.7% YoY โดยการเติบมาจาก

กลุ่ม Non-COVID เป็นหลกั เนื่องจากสดัส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ COVID-19 มีการปรบัตวั
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

• คาด EBITDA Margin อยู่ที่  20-22% สูงกว่าปี 2564 ที่ระดับ 19.5% โดยกลุ่ม Non-
COVID คาดมี EBITDA Margin เฉล่ียราว 20% 

• คาด 3Q65 มีผลการด าเนินงานสงูขึน้ทัง้ QoQ และ YoY จากการฟ้ืนตวัของกลุ่ม Non-
COVID ที่กลับมารบับริการเพิ่มขึน้ และเป็นช่วง High Season ของกลุ่มโรงพยาบาล 
ประกอบกบัรายไดก้ลุ่มคนไขต้่างชาติที่ยงัคงฟ้ืนตวัไดต้่อเนื่องจากคนไขก้ลุ่ม CLMV   

• คาดปี 2566 สามารถเติบโตต่อเนื่องไดร้าว 15% YoY จากการเพิ่มศูนยแ์พทยเ์ฉพาะ
ทางและการเปิดพืน้ท่ีใหบ้รกิารเพิ่มในอาคารใหม่ 

• คาด 4Q65 อ่อนตวัลง YoY เนื่องจากมีฐานท่ีสงูจาก 4Q64 ที่มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
Hospitel   

• เดินหน้าในการเป็น Digital Hospital โดยการลงทุนระบบ IT และการให้บริการ 
Telemed อาทิ การร่วมมือกับรา้นขายยานอกโรงพยาบาลในการปรึกษาแพทยเ์มื่อมี
ลกูคา้มาซือ้ยา  

• การขาย Package ตรวจสขุภาพผ่านช่องทาง Online (Shopee) ส่งผลใหม้ีจ านวนผูม้า
ใชบ้รกิารและฐานลกูคา้ใหม่เพิ่มมากขึน้  

Comment :  
รายได้ในช่วง 1H65 นับเป็น 50%  ของเป้าหมายที่  3.9 พันล้านบาท โดย Pent Up 
Demand ยงัคงอยู่ในระดบัสงู จากทัง้คนไขไ้ทยและคนไขต้่างชาติ ส่งผลใหค้าดว่า 2H65 
มีโอกาสที่ผลประกอบการจะสงูกว่า 1H65  ทัง้นี ้PR9 ไดท้  าการตลาดที่จะเพิ่มกลุ่มคนไข้
ใหม่ๆจากต่างประเทศ อาทิการท าการตลาดผ่าน Agency  ทั้งนี ้เราคาดว่า EBITDA 
Margin ของปี  2565 จะอยู่ที่ราว 20% ซึ่งเป็นระดับ Pre-COVID-19 และจะดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่องจากการควบคมุค่าใชจ้่าย ในขณะที่ฐานรายไดจ้ะมีการเติบโตมาจากศนูยแ์พทย์
เฉพาะทางใหม่ที่มารเปิดใหบ้รกิารอย่างต่อเนือง  
Valuation :  
ปัจจบุนั PR9 เทรดอยู่ที่ P/E ที่ 25X ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมที่ 35X   
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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 

 

 


