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ภาพรวมผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564  

ในไตรมาสท่ี 2/2564 ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการระบาดระลอกท่ี 3 ท าให้สภาวะเศรษฐกิจยงัไดรั้บผลกระทบต่อเน่ือง แม้

จะมีความพยายามผ่อนคลายมาตรการควบคุม แต่มาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศยงัมีอยู่ จึงท าให้ธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงมี

ความส าคญัของประเทศไทยยงัไม่ฟ้ืนตวั  

บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) ในฐานะผูใ้ห้บริการดา้นการแพทย ์ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

มีคนไขบ้างส่วนเกิดความกงัวลใจ ลดการเขา้ใชบ้ริการโรงพยาบาล และคนไขจ้ากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเขา้มารับการรักษา

ได ้ อย่างไรก็ดี THG ไดป้รับการด าเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยเปิดให้บริการตรวจคดักรองผูป่้วย COVID-19 ท่ี

โรงพยาบาลในเครือ เพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงการตรวจไดส้ะดวกมากขึ้น และปรับพ้ืนท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เพ่ือให้แผนก

คนไขใ้นทั้งหมดรองรับการรักษาผูป่้วย COVID-19 ท่ีมีอาการปานกลางถึงรุนแรง อีกทั้งยงัร่วมมือกบัผูป้ระกอบการโรงแรม จดั

บุคลากรทางการแพทยแ์ละวางระบบเพื่อให้บริการ Hospitel ส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการน้อย ดว้ยเหตุน้ี จึงมีผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล

เพ่ิมขึ้นและรายไดใ้นส่วนธุรกิจรักษาพยาบาลจึงเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมาและจากไตรมาสก่อน  

 ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมียนมา มีทิศทางปรับตวัดีขึ้น ถึงแมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง

ในประเทศ ท าให้ผลการด าเนินงานยงัอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เน่ืองจากความผนัผวนของค่าเงิน ท าให้ THG รับรู้ผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียน  นอกจากน้ี ส าหรับธุรกิจรับจา้งบริหารโรงพยาบาล มีรายไดล้ดลงจากปีก่อน จากการท่ีส้ินสุดสัญญารับจา้งบริหารกบั

โรงพยาบาลภาครัฐ 1 แห่ง ในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา 

 ส าหรับธุรกิจการดูแลผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพกัอาศยัครบวงจรส าหรับผูสู้งวยั พร้อมบริการทาง

การแพทย ์ มีรายไดล้ดลง มียอดโอนต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากลูกคา้ชะลอการตดัสินใจซ้ือหรือโอนห้องชุด สาเหตุจากความ

ไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ผลการด าเนินงานในส่วนธุรกิจน้ีลดลงเช่นกนั 

 ในภาพรวม THG มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการปรับการด าเนินงานให้เหมาะกบัสถานการณ์ และยงัควบคุมตน้ทุน ค่าใชจ้่ายไดดี้ 

ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญั โดยบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการปรับตวัให้รวดเร็ว ตอบรับ

สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีความไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลงเร็ว เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขนัไวใ้ห้ได ้ 

 แนวโน้มในคร่ึงปีหลงัของปี 2564 คาดว่าจะฟ้ืนตวัดีขึ้น ดว้ยปัจจยับวก จากการท่ี THG เพ่ิมการให้บริการดูแลรักษาผูป่้วย 

COVID-19 อย่างครบวงจร ทั้งในส่วนพ้ืนท่ีโรงพยาบาลในเครือท่ีมีการขยายเพ่ิมเตียงรับผูป่้วย COVID-19 กว่า 200 เตียง รวมถึง

ร่วมมือกบัภาครัฐ ร่วมลงทุนจดัตั้งโรงพยาบาลสนามส าหรับผูป่้วยอาการปานกลางถึงรุนแรง 3 แห่ง ดูแลคนไขท่ี้ส่งจากภาครัฐรวม

กว่า 400 เตียง และจัดตั้ง Hospitel ส าหรับผูป่้วยอาการน้อย รวมกว่า 2,000 เตียง รวมถึงการให้บริการดูแลผูป่้วยหลงัการรักษา 

นอกจากน้ี ยงัร่วมมือกบัโรงพยาบาลในเครือเปิดจองวคัซีนทางเลือกชนิด mRNA เพ่ือช่วยเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชน และช่วยให้

เขา้ถึงวคัซีน เร่งสร้างภูมิคุม้กนัหมู่ให้กบัประเทศต่อไป 

  

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2564 
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เหตุการณ์ส าคัญ ในไตรมาส 2/2564 

1. การเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ไดมี้มติเห็นชอบให้จดัตั้ง

บริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินงานดา้นจดัซ้ือกลาง จดัจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์สินคา้ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์ 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เมดแอคแซส จ ากดั ในประเทศไทยกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 

โดยมีทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท) โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวร้อยละ 100 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทัไดจ้่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ร้อยละ 25  

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2564 เทียบกับ 2/2563 

รายได้ 

ในไตรมาส 2/2564 THG มีรายไดร้วม 1,906 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.6 จาก 1,580 ลา้นบาท โดยรายไดเ้พ่ิมขึ้นมีสาเหตุ 
ดงัน้ี 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์มีรายได ้1,797 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.4 จาก 1,505 ลา้นบาท มีสาเหตุดงัน้ี 

-การปรับเปล่ียนการให้บริการรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลโดย 1) THG ไดมี้การปรับเปล่ียนให้โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 
มาเป็นโรงพยาบาลเพื่อรักษาผูป่้วย COVID-19 เต็มรูปแบบ เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือไปยงัผูป่้วยอ่ืน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 2) เปิดให้บริการตรวจคดักรองผูป่้วย COVID-19 ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 3) โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ไดด้ าเนินการให้มี
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกบักลุ่มบริษทัประกนัไดโ้ดยตรง จากสาเหตุดงักล่าวท าให้จ านวนผูป่้วยท่ีใชบ้ริการโรงพยาบาลปรับตวั
เพ่ิมขึ้นทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก  ส่งผลให้รายไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 12.6 

-การเปิดให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการใน Hospitel ในไตรมาส 2/2564 THG ได้มีการเปิด 
Hospitel 2 แห่ง 1) โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด ์สุขมุวิท จ านวน 270 เตียง เร่ิมวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 2) โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพ็ค จ านวนประมาณ 670 เตียง เร่ิมในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั ส่งผลให้
รายไดเ้พ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.8  

อย่างไรก็ตาม THG ไดมี้การยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารงานกบัโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึง ส่งผลให้รายไดล้ดลงจ านวน 66 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4  
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ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ มีรายได ้102 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.7 จาก 72 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมา
จากการขายระบบจดัการอากาศส าหรับห้องทนัตกรรม ในส่วนของรายไดจ้ากการขายห้องชุด ในไตรมาส 2/2564 มีลูกคา้โอนห้อง
จ านวน 3 ห้อง เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2563 จ านวน 2 ห้อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจ
โอนห้องของลูกคา้ ท าให้ THG จึงมีการจดัสรรพ้ืนท่ีดา้นหนา้โครงการเพ่ือใหบ้ริการ Drive thru ส าหรับตรวจคดักรองผูป่้วย COVID-
19 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,413 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 จาก 1,310 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัแยกตามธุรกิจ ดงัน้ี 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 1,330 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 จาก 1,257 ลา้นบาท ส าหรับส่วนงานของ
โรงพยาบาลมีตน้ทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการให้บริการรักษาผูป่้วย COVID-19 และการกลบัมาใช้บริการของ
ผูป่้วย แต่อย่างไรก็ตามทาง THG ไดมี้การบริหารจดัการตน้ทุน ท าให้ตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นน้อยกว่ารายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น โดยในไตรมาสน้ี
ตน้ทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าเช่าสถานท่ีส าหรับให้บริการท่ี Hospitel  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ค่าแพทยแ์ละพนกังาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ค่า
วิเคราะห์โรค ค่ายาและเวชภณัฑ ์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.8 รวมถึงตน้ทุนค่าเส่ือมราคา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0  

อย่างไรก็ตามจากการยกเลิกสัญญารับจา้งบริหารกบัโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงส่งผลให้ตน้ทุนลดลง จ านวน 63 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 5.0 

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์มีตน้ทุน 79 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58 จาก 50 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจาก
ตน้ทุนขายระบบจดัการอากาศส าหรับห้องทนัตกรรม และจ านวนห้องท่ีขายไดม้ากกว่าในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 1 ห้อง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 342 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.3  จาก 343 ลา้นบาท ซ่ึงทาง THG 

ไดเ้ร่ิมมีการควบคุมและบริหารจดัการตั้งแต่เร่ิมมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น มีการลดค่าโฆษณาทางส่ือต่าง ๆ 

แต่อยา่งไรก็ตาม THG ยงัคงมีค่าเส่ือมราคาสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 ท าให้ค่าใชจ้่ายใน

การขายและบริหารโดยรวมใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน 72 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 จาก 64 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีภาระเงินกูท่ี้เพ่ิมสูงขึ้นจากการกูเ้งิน

เพื่อใช้ในการลงทุน รวมทั้งในปีน้ีมีการบันทึกตน้ทุนทางการเงินเป็นสินทรัพยไ์ด้ต  ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก

โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคานต์ต้ี และโรงพยาบาลธนบุรี บูรณาไดก่้อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาส 3/2563 แต่อย่างไรก็ตาม THG ไดมี้

การบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงิน ท าให้ยงัไดรั้บอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนักบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 493 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.6  จาก 270 ลา้นบาท และอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.9 จากร้อยละ 
17.1 เน่ืองจาก THG มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการเปิดให้บริการดูแลรักษาผูป่้วย COVID-19   รวมทั้งยงัคงมีการควบคุมบริหารจดัการค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เพื่อลดตน้ทุน ท าให้อตัราการเติบโตของรายไดสู้งกว่าตน้ทุน ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัสูงขึ้น  
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 84 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก -126 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจาก

รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น และการควบคุมบริหารจดัการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม THG มีผลขาดทุนจากกิจการร่วมคา้ ARYU ซ่ึงผล

ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ จ านวน 31 ลา้นบาท 

สรุปข้อมูลทางการเงิน 

งบการเงินไตรมาส 2 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
2/2563 เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ 1,797 1,505 19.4% 1,235 1,132 9.1% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 102 72 41.7% - - - 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 7 3 133.3% 
% 

 

- - - 

รายได้รวม 1,906 1,580 20.6% 1,235 1,132 9.1% 

ตน้ทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ (1,330) (1,257) 5.8% (902) (902) - 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (79) (50) 58.0% - - - 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (4) (3) 33.3% - - - 

ต้นทุนรวม (1,413) (1,310) 7.9% (902) (902) - 

ก าไรขั้นต้น 493 270 82.6% 333 230 44.8% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (342) (343) -0.3% (158) (121) 30.6% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

402 125 221.6% 385 300 28.3% 

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

411 125 228.8% 394 255 54.5% 

ตน้ทุนทางการเงิน (72) (64) 12.5% (62) (64) -3.1% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 72 (145) 149.7% 199 149 33.6% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 79 (145) 154.5% 206 104 98.1% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ 84 (126) 166.7% 199 149 33.6% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 91 (126) 172.2% 206 104 98.1% 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 

อตัราก าไรขั้นตน้ 25.9% 17.1% 27.0% 20.3% 

อตัราก าไร EBITDA 21.1% 7.9% 31.2% 26.5% 

อตัราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 21.6% 7.9% 31.9% 22.5% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 4.4% -8.0% 16.1% 13.2% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 4.8% -8.0% 16.7% 9.2% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ ไดแ้ก่  
1)  การกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของดอกเบ้ียคา้งรับ-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 45 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2563 ส าหรับงบการเงินเฉพาะ 
2)  ค่าใชจ้่ายจากการส้ินสุดสัญญารับจา้งบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงสุทธิจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2564 
 

งบการเงินส าหรับงวด 6 เดือน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) 6 เดือน 2564 6 เดือน 2563 เปลี่ยนแปลง 6 เดือน 2564 6 เดือน 2563 เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ 3,261 3,318 -1.7% 2,364 2,471 -4.3% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 201 190 5.8% - - - 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 10 12 -16.7% 
% 

 

- - - 

รายได้รวม 3,472 3,520 -1.4% 2,364 2,471 -4.3% 

ตน้ทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ (2,596) (2,721) -4.6% (1,777) (1,918) -7.4% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (147) (123) 19.5% - - - 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (6) (6) - - - - 

ต้นทุนรวม (2,749) (2,850) -3.5% (1,777) (1,918) -7.4% 

ก าไรขั้นต้น 723 670 7.9% 587 553 6.1% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (702) (724) -3.0% (321) (305) 5.2% 
 ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั

จ าหน่าย (EBITDA) 
486 409 18.8% 621 354 75.4% 

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

521 390 33.6% 656 545 20.4% 

ตน้ทุนทางการเงิน (143) (129) 10.9% (123) (129) -4.7% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (151) (74) 104.1% 273 103 165.0% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) (123) (161) -23.6% 301 227 32.6% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (131) (43) 204.7% 273 103 165.0% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) (103) (130) -20.8% 301 227 32.6% 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

6 เดือน 2564 6 เดือน 2563 6 เดือน 2564 6 เดือน 2563 

อัตราก าไรขั้นต้น 20.8% 19.0% 24.8% 22.4% 

อัตราก าไร EBITDA 14.0% 11.6% 26.3% 14.3% 

อัตราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 15.0% 11.1% 27.7% 22.1% 

อัตราก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ -3.8% -1.2% 11.5% 4.2% 

อัตราก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) -3.0% -3.7% 12.7% 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 ในไตรมาส 1/2563 
2) การตั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จ านวน 67 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2563 
3) การกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของดอกเบ้ียคา้งรับ-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 45 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2563 ส าหรับงบการเงินเฉพาะ 
4)  ค่าใชจ้่ายจากการส้ินสุดสัญญารับจา้งบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงสุทธิจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 28 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จ านวน 21 
ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
ฐานะทางการเงิน  
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 THG มีฐานะทางการเงินไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 ดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ล้ำนบำท) 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน  5,213  4,892 6.6%  6,655  6,391 4.1% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  15,397  15,388 0.1%  13,467  13,222 1.9% 

สินทรัพย์รวม  20,610  20,280 1.6%  20,122  19,613 2.6% 

หน้ีสินหมุนเวียน  6,235  5,042 23.7%  4,992  4,068 22.7% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  6,397  6,907 -7.4%  4,991  5,467 -8.7% 

หนี้สินรวม  12,632  11,949 5.7%  9,983  9,535 4.7% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  7,978  8,331 -4.2%  10,139  10,078 0.6% 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.8  1.0  1.3  1.6 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.7 1.6 5.0 3.9 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)  0.4  0.4  0.3  0.3 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) -0.3 0.8 6.3 4.6 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)  1.7  1.5  1.0  1.0 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า)  8.6  8.7  8.9  7.9 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า)
เทา) 

 1.0  1.4  1.2  1.8 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  0.2  1.2  0.1  2.9 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในไตรมาส 2/2564 เทียบกับไตรมาส 2/2563 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 89 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2563 ได้มาสุทธิ 80 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 

เน่ืองจาก THG มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น  

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 174 ลา้นบาท (ไตรมาส 2/2563 ไดม้าสุทธิ 272 ลา้นบาท) เปล่ียนแปลงมากกว่าร้อยละ 100 

เน่ืองจากในงวดก่อน THG มีการจ าน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ จ านวน 423 ลา้นบาท ในขณะท่ีงวดน้ีมีการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้าง

ซ่ึง THG มีการลงทุนในโรงพยาบาลสนาม อาคารจอดรถและซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์จ านวน 211 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 39 ลา้นบาท (ไตรมาส 2/2563 ไดม้าสุทธิ 124 ลา้นบาท) ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 

เน่ืองจาก THG มีการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 89 80 238 580 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (174) 272 (68) (131) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 39 124 (39) 61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)/เพ่ิมขึ้นสุทธิ (46) 476 131 510 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 

1 (11) 1 (11) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 926 1,228 775 1,008 

 

 


