
 

 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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การเติบโตในอนาคตมาจาก Non-COVID 
สัดส่วนรายได้ Non-COVID จะเป็นรายได้หลัก 

• SKR รายงานก าไรสทุธิ 2Q65 ที่ 171.7 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงจากระดบั  381.7 ลา้น
บาท ใน 1Q65 แต่ปรบัตัวสูงขึน้ 17.15% YoY โดยการปรบัตัวลดลง QoQ จากฐานที่
สูงของการระบาดของ COVID-19 และใน 2Q65 มีการปรับการรักษามาเป็นระบบ 
Home Isolation เพิ่มมากขึน้  

• รายงานรายไดร้วมที่ 1.35 พันลา้นบาท ปรบัตัวลดลง 22.8% QoQ แต่ปรบัตัวสูงขึน้ 
12.6% YoY โดยที่สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาลอยู่ที่ 1.33 พนัลา้นบาท ปรบัตวั
ลดลง 23% QoQ แต่ปรบัตวัสงูขึน้ 12.7% YoY  

• จ านวนผูป้ระกนัตน ณ สิน้ 2Q65 อยู่ที่ 3.25 แสนราย ปรบัตวัสงูขึน้จาก 1Q65 ที่  3.07 
แสนราย และคาดว่าปลายปี 2565 จะมีผูป้ระกันตนในระบบอยู่ที่ 4.0 แสนราย จาก 
Quota ที่ 4.69 แสนราย  

• รายไดร้วมกลุ่มโรงพยาบาลใน 1H65 อยู่ที่ 3.07 พนัลา้นบาท โดยที่เป็นสดัส่วนรายได้
ของคนไข้ทั่วไปที่  51% สัดส่วนจากสวัสดิการภาครัฐที่  30% สัดส่วนจากโครงการ
ภาครฐัที่ 6% (จากการตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้ว และการรบัต่ออายอุนุญาตท างาน 
และการรบัรองบคุคล) และสดัส่วนรายไดจ้ากการรบัการรกัษา COVID-19 ที่ 13% 

• EBITDA Margin ใน 1H65 อยู่ที่ 31.1% ลดลงจากปี 2564 ที่ระดับ 35.8% เนื่องจาก
สดัส่วนรายไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ลดลงจาก 27% ในปี 2564   

• ระดบั D/E อยู่ที่ระดบัต ่าที่ 0.33X ลงลงจากช่วงปี 2564 ที่ระดบั 0.45X 
• ประกาศจ่างเงินปันผลระหว่างกาลที่  0.08 บาท XD วนัท่ี 24 ส.ค. 2565 

ทศิทางการด าเนินงาน 2H65 
• คาดการเติบโตของรายไดร้วมที่ 10% YoY สู่ระดบั 7.07 พนัลา้นบาท โดยที่รายไดจ้าก

กลุ่มคนไขท้ั่วไปและกลุ่มประกนัสงัคม คาดเติบโตกว่า 20% YoY ดา้นรายไดท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับ COVID-19 คาดว่าใน 2H65 จะมีการรบัรูร้ายไดท้ี่ลดลง จากช่วง 1H65 ที่มีรายได้
จาก COVID-19 อยู่ที่ 400 ลา้นบาท ส่งผลใหค้าดว่าจะมีสัดส่วนเพียง 6% จากเดิมที่
คาดว่าจะอยู่ที่ 20% ของรายได ้ลดลงมาจาก 27% ของรายไดใ้นปี 2564 หลังจาก
รายได/้บิลปรบัตวัลดลงจากการเขา้สู่ระบบ Home Isolation  

• คาดรายได/้บิลที่สงูขึน้ของกลุ่มประกันสงัคมจะสามารถชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากกลุ่ม 
COVID-19 ได ้เนื่องจาก SKR เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่รบัส่งต่อคนไขจ้ากโรงพยาบาล
ใกลเ้คียงส าหรบัเคสที่มีความซบัซอ้น  

• ลงทุนอาคารใหม่ เพิ่มจ านวนเตียง 120 เตียง เพื่อรองรบัคนไขท้ี่เพิ่มขึน้ และการขยาย
บรกิารของศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง  

Comment : 
การปรบัเพิ่มศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางของกลุ่ม ส่งผลให ้SKR สามารถรองรบัการรกัษา
โรคซับซอ้นเพิ่มมากขึน้ และสามารถเพิ่ม Quota ผูป้ระกันตนไดม้ากขึน้ ส่งผลใหเ้กิด
การประหยัดตน้ทุนจาก Economy of scale จึงคาดว่ารายไดแ้ละก าไรปี 2565-2566 
จะเติบโตไดแ้มม้าจากฐานท่ีสงู โดยรายไดจ้าก Non-COVID คาดเติบโตอย่างแข็งแกรง่ 
ด้าน EBITDA Margin ที่ราว 30% ถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 
ในขณะที่ระดับ D/E ที่ 0.33X ถือว่าอยู่ในระดับต ่า ปัจจุบันซือ้ขายที่ P/E 16X ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียในอดีต ส่งผลให ้SKR ยงัน่าสนใจในดา้นของ Margin และการเติบโตแมม้ีฐาน
ที่สูง โดยรายไดแ้ละก าไรคาดว่าจะมีเสถียรภาพจากการเพิ่มสัดส่วนรายไดข้องกลุ่ม 
Non-COVID และการรบัรูร้ายไดจ้ากภาครฐั อาทิ การตรวจสุขภาพและการรบัต่อใบ
นญุาตแรงงาน 

• ความเสี่ยง  
ภาวะเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ ้น และการแข่งขันด้านราคาของกลุ่ม
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 

 

 


