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ภาพรวมผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564  

ถึงแมก้ารแพร่ระบาดระลอกสองของ COVID-19 เม่ือช่วงปลายปี 2563 เร่ิมคล่ีคลายลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตวัดีขึ้น

พร้อมไดรั้บแรงสนบัสนุนจากภาครัฐ แต่บางธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ยงัคงหดตวัอยู ่รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลท่ียงัไดรั้บผลกระทบ

จากความกงัวลใจของประชาชนในการไปใชบ้ริการโรงพยาบาล 

 บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวเช่นเดียวกนั โดยกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลมีรายได้

ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงในช่วงตน้นั้น ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดมากนัก ต่างจากไตรมาส 

1/2564 ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งไตรมาส โรงพยาบาลโดยรวมมีรายไดล้ดลงจากผูม้าใชบ้ริการท่ีลดลง อีกทั้งยงัมีตน้ทุนและค่าใชจ้่ายเพ่ิม

ในการป้องกนัการติดเช้ือส าหรับบุคลากรและผูป่้วย ถึงแมจ้ะพยายามควบคุมตน้ทุน 

 โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ซ่ึงจากเดิมมีคนไขส่้วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ แต่เม่ือมีขอ้จ ากดัในการเดินทางขา้มประเทศ จึง

ท าให้จ านวนผูม้าใชบ้ริการลดลงอย่างมาก ถึงแมจ้ะพยายามปรับเพ่ือรับคนไขช้าวไทยเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยงัไม่สามารถชดเชยจ านวนคนไข้

ต่างชาติท่ีลดลงไปได ้จึงส่งผลให้รายไดล้ดลง และยงัมีผลขาดทุนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย และตน้ทุน

ทางการเงิน 

 ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมียนมา เม่ือช่วงตน้ของไตรมาส 1/2564 มีทิศทางปรับตวัดีขึ้น ฟ้ืนตวัจากการ

ระบาดรอบสอง แต่ต่อมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ท าให้คนไข้ลดลง ผลการ

ด าเนินงานยงัอยูใ่นเกณฑเ์ท่าทุน แต่เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี ยงัมีรายการขาดทุนท่ีเป็นรายการพิเศษ (one-time) 

จากโรงพยาบาลท่ี THG รับจา้งบริหาร ซ่ึงเป็นการจ่ายค่าชดเชยพนกังานและค่าใชจ้่ายทัว่ไปท่ีเกิดจากการไม่ต่อสัญญารับจา้งบริหาร

ดงักล่าว  

 ส าหรับธุรกิจการดูแลผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพกัอาศยัครบวงจรส าหรับผูสู้งวยั พร้อมบริการทาง

การแพทย ์ มีรายไดล้ดลง มียอดโอนต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากลูกคา้ชะลอการตดัสินใจซ้ือหรือโอนห้องชุด สาเหตุจากความ

ไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ผลการด าเนินงานในส่วนธุรกิจน้ีลดลงเช่นกนั 

 จากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกสอง นบัจากปลายปี 2563 ไดส่้งผลต่อเน่ืองมาถึงไตรมาส 1/2564 น้ี ท าให้ THG มีรายได้

และก าไรลดลง แต่ในภาพรวมทั้งกลุ่มบริษทั ยงัมีก าไรในระดบั EBITDA อยู ่โดยผลขาดทุนเกิดจากค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย และ

ตน้ทุนทางการเงินเป็นหลกั THG ยงัคงความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้ดว้ยความพร้อมในการปรับตวัเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว คงกระแสเงินสดให้เพียงพอ และควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 คาดว่าในปี 2564 น้ี จะมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีขึ้นเป็นล าดบั ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และคาดว่าการปรับตวัเพื่อรองรับ

สถานการณ์ทั้งในแง่การตรวจคดักรอง COVID-19 ไปจนถึงการดูแลรักษาผูป่้วยใน Hospitel และโรงพยาบาล จะช่วยเป็นปัจจยับวก

ต่อผลการด าเนินงาน อีกทั้งหากการฉีดวคัซีนสามารถเขา้ถึงประชาชนหมู่มากได ้ก็จะช่วยสร้างความมัน่ใจและช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืน

ตวัไดเ้ช่นกนั 

  

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2564 
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เหตุการณ์ส าคัญ ในไตรมาส 1/2564 

1. การเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติั

ให้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จ ากัด จากเดิม 1,300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท การเพ่ิมทุน

ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการถือครอง (THG มีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.99) 

2. การส้ินสุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 THG ไดส้ิ้นสุดสัญญารับจา้งบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึง ส่งผลให้รายไดส่้วน

ของธุรกิจทางการแพทยล์ดลงร้อยละ 3.6 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 เทียบกับ 1/2563 

รายได้ 

THG มีรายไดร้วม 1,566 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 19.3 จาก 1,940 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 ผลกระทบของการระบาดของ
COVID-19 ระลอกสอง มีระดบัความรุนแรงโดยกระทบตั้งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา โดยรายไดล้ดลง ดงัน้ี 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์มีรายได ้1,464 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 19.2 จาก 1,813 ลา้นบาท  เป็นการลดลงจากกลุ่มคนไข้
ชาวต่างชาติ ร้อยละ 7.9 กลุ่มคนไขใ้นประเทศ ร้อยละ 7.7 และจากการส้ินสุดสัญญารับจา้งบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 3.6    

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ มีรายได ้99 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16.1 จาก 118 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการ
รับรู้รายไดจ้ากการโอนห้องพกัอาศยัลดลงเหลือจ านวน 4 ห้อง เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมียอดโอนห้อง จ านวน 10 ห้อง  

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,335 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.3 จาก 1,540 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบรายไดซ่ึ้งลดลงร้อยละ 19.3 มีสาเหตุหลกั
แยกตามธุรกิจ ดงัน้ี 
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ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์มีต้นทุน 1,265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.6 จาก 1,464 ล้านบาท ต้นทุนหลกัท่ีลดลง 
ประกอบดว้ย ตน้ทุนพนกังานลดลงร้อยละ 5.6 ตน้ทุนค่าแพทยล์ดลงร้อยละ 4.4 และตน้ทุนยาและเวชภณัฑล์ดลงร้อยละ 3.1  

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์มีตน้ทุน 68 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จาก 73 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทนุ
ห้องพกัอาศยัในโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ซ่ึงในงวดน้ีลดลงสัมพนัธ์กบัยอดรายไดท่ี้ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 360 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.5  จาก 381 ลา้นบาท ซ่ึงทาง THG 

ไดเ้ร่ิมมีการควบคุมและบริหารจดัการตั้งแต่เร่ิมมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยตน้ทุนพนกังานลดลงร้อยละ 6.8 

อยา่งไรก็ตาม THG มีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5 เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี แลว้เสร็จ

ในไตรมาส 3/2563 และโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง แลว้เสร็จในไตรมาส 2/2563 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน 71 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 จาก 65 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีภาระเงินกูท่ี้เพ่ิมสูงขึ้นจากการกูเ้งิน

เพื่อใช้ในการลงทุน รวมถึงในปีน้ีมีการบันทึกต้นทุนทางการเงินเป็นสินทรัพยไ์ด้ต  ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก

โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคานต์ต้ี และโรงพยาบาลธนบุรี บูรณาไดก่้อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาส 3/2563 แต่อย่างไรก็ตาม THG ไดมี้

การบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงิน ท าให้ยงัไดรั้บอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนักบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 231 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 42.3  จาก 400 ลา้นบาท และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 14.8 จาก
ร้อยละ 20.6 เน่ืองจาก THG มีรายไดล้ดลงจ านวนมาก ถึงแมจ้ะมีการบริหารจดัการเพื่อลดตน้ทุน แต่เน่ืองจาก THG มีตน้ทุนค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่ายท่ีเพ่ิมขึ้นโดยในไตรมาส 1/2564 มีตน้ทุนจ านวน 175 ลา้นบาท และไตรมาส 1/2563 มีตน้ทุนจ านวน 158 ลา้นบาท 
จากโครงการท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 11.2 และร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัยอดรายไดร้วมท่ี 1,566 ลา้นบาท และ 1,940 ลา้น
บาท ตามล าดบั  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ -215 ลา้นบาท ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 จาก 83 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั ดงัน้ี                  

1) รายไดล้ดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสองของ COVID-19 2) ค่าใชจ้่ายจากการส้ินสุดสัญญาจา้งกบัโรงพยาบาลรัฐ

แห่งหน่ึง  3) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ ซ่ึงผลขาดทุนดงักล่าวเกิดจากขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  4) ค่าเส่ือม

ราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
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สรุปข้อมูลทางการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) 
ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2563 

เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2563 เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ 1,464 1,813 -19.2% 1,129 1,339 -15.7% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 99 118 -16.1% - - - 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 3 9 -66.7% 
 

% 
 

- - - 

รายได้รวม 1,566 1,940 -19.3% 1,129 1,339 -15.7% 

ตน้ทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ (1,265) (1,464) -13.6% (875) (1,016) -13.9% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (68) (73) -6.8% - - - 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (2) (3) -33.3% - - - 

ต้นทุนรวม (1,335) (1,540) -13.3% (875) (1,016) -13.4% 

ก าไรขั้นต้น 231 400 -42.3% 254 323 -21.4% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (360) (381) -5.5% (163) (184) -11.4% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

84 284 -70.4% 236 54 337.0% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) 

111 265 -58.1% 262 290 -9.7% 

ตน้ทุนทางการเงิน (71) (65) 9.2% (61) (65) -6.2% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (223) 72 -409.7% 74 (46) -260.9% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) (202) (15) 1246.7% 95 123 -22.8% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (215) 83 -359.0% 74 (46) -260.9% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) (194) (4) 4750.0% 95 123 -22.8% 
           

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 

อตัราก าไรขั้นตน้ 14.8% 20.6% 22.5% 24.1% 

อตัราก าไร EBITDA 5.4% 14.6% 20.9% 4.0% 

อตัราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 7.1% 13.7% 23.3% 21.7% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ -13.7% 4.3% 6.6% -3.4% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) -12.9% -0.2% 8.5% 9.2% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ ไดแ้ก่  
1)  ก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จ านวน 19 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมคา้-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จ านวน 236 ลา้นบาท ส าหรับงบเฉพาะกิจการ 
2) การตั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จ านวน 67 ลา้นบาท  
3) ค่าใชจ้่ายจากการส้ินสุดสัญญารับจา้งบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงสุทธิจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21 ลา้นบาท 
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ฐานะทางการเงิน  
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 THG มีฐานะทางการเงินไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 ดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ล้ำนบำท) 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,913 4,892 0.4% 6,398 6,391 0.1% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,313 15,388 -0.5% 13,432 13,222 1.6% 

สินทรัพย์รวม 20,226 20,280 -0.3% 19,830 19,613 1.1% 

หน้ีสินหมุนเวียน 5,359 5,042 6.3% 4,407 4,068 8.3% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,737 6,907 -2.5% 5,251 5,467 -4.0% 

หนี้สินรวม 12,096 11,949 1.2% 9,658 9,535 1.3% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,130 8,331 -2.4% 10,172 10,078 0.9% 

 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 1.0 1.5 1.6 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.5 1.6 4.7 3.9 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.3 0.4 0.2 0.3 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) -3.0 0.8 5.8 4.6 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.6 1.5 0.9 1.0 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 10.8 8.7 6.5 7.9 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) 
เทา) 

0.3 1.4 1.3 1.8 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -1.9 1.2 1.4 2.9 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในไตรมาส 1/2564 เทียบกับไตรมาส 1/2563 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 425 ลา้นบาท (ไตรมาส 1/2563 ใชไ้ปสุทธิ 191 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 

100 เน่ืองจาก THG มีกระแสเงินสดจากการรับช าระหน้ี และในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีการจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าก่อสร้างโครงการ

ใหม่ รวมทั้งมีการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
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- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 165 ลา้นบาท (ไตรมาส 1/2563 ใช้ไปสุทธิ 626 ลา้นบาท) ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 

เน่ืองจากในงวดก่อน THG มีการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้างจ านวน 656 ลา้นบาท ในขณะท่ีงวดน้ีมีการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้าง จ านวน 

155 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  215 ลา้นบาท (ไตรมาส 1/2563 ไดม้าสุทธิ 918 ลา้นบาท) ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 

เน่ืองจาก THG มีการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2563 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 425 (191) 373 (1) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (165) (626) (241) (704) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 215 918 206 793 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)/เพ่ิมขึ้นสุทธิ 475 101 338 88 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

1 - 1 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 971 763 643 509 

 

 


