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ภาพรวมผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาส 1/2565 

ในไตรมาส1 ปี 2565 ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบัวิกฤต โรคระบาด COVID-19 ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงตน้ไตรมาส ท่ีมี
การแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วของสายพนัธ์ุ Omicron อยา่งไรก็ตามเพื่อลดอตัราการป่วยหนกัและการเสียชีวิต THG และโรงพยาบาลใน
เครือไดร่้วมมือกนัใหบ้ริการทั้งในส่วนของการป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟูเพื่อรองรับผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 อยา่ง
ครบวงจร ถึงแมส้ถานการณ์ในปัจจบุนัจะมีความทา้ทาย  แต่ทาง THG ไดเ้ร่งปรับตวัเพ่ือสร้างให้เกิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกภาคส่วน 

ส าหรับผลการด าเนินงานในงวด 3 เดือน ไตรมาส 1/2565 โดยรวมของ บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) ยงัมีการเติบโตอยู่
ในเกณฑท่ี์ดีตอ่เน่ือง โดยภาพรวม THG มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายใตม้าตรฐานการ
รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม THG มีรายไดร้วมของไตรมาส 1 ปี 2565 อยูท่ี่ 3,530 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 125.4 จาก 1,566 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 347.5 เป็น 552 ลา้นบาท (อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 15.6 ) พลิกฟ้ืนจากขาดทุนสุทธิใน        
ไตรมาส 1 ปี 2564  จ านวน 223 ลา้นบาท (อตัราขาดทนุสุทธิร้อยละ 14.2 ) โดยทาง THG มีการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดดี้อยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้ก าไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั  

ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลการด าเนินงานหลกัมีก าไรอยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งไรก็ตามจากปัญหาความผนัผวนของค่าเงิน ท าใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมยงัขาดทุนอยู ่ ทั้งน้ี THG ไดมี้การบริหารจดัการเพื่อ
ลดความเส่ียงผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงิน โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้ในไตรมาสน้ี 

ส าหรับธุรกิจการดูแลผูสู้งอาย ุ ไดแ้ก่ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพกัอาศยัครบวงจรส าหรับผูสู้งวยั พร้อมบริการทาง
การแพทย ์มียอดโอนต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้ชะลอการตดัสินใจซ้ือหรือโอนหอ้งชุด สาเหตุจากความไม่แน่นอน
ของภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานในส่วนธุรกิจน้ีลดลงเช่นกนั อยา่งไรก็ตามจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้การอนุมติัการสร้าง
โรงพยาบาลธนบุรีรังสิตบนท่ีดินหนา้โครงการ ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนุนให้โครงการมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซ่ึงทาง THG เช่ือว่า
จะเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ และดึงดูดลูกคา้ท่ีจะตดัสินใจเขา้มาอาศยัในอนาคต 

 

 ส าหรับแนวโน้มในปี 2565  THG ยงัคงให้บริการดูแลรักษาผูป่้วย COVID-19 อย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของการป้องกนั

การรักษา และการฟ้ืนฟูผูป่้วยหลงัจากติดเช้ือ โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั  ทั้งยงัน าเอาเทคโนโลยีออนไลน์มา

ผสมผสานเพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างแพทย ์และผูป่้วย พร้อมทั้งขยายการบริการ สร้างฐานลูกคา้ชาวไทยเพ่ิมขึ้น โดยการ

น าเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย โดยมุ่งเนน้ให้คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงการ

รักษาไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากน้ีทาง THG ยงัคงให้บริการฉีดวคัซีนทางเลือกและวคัซีนของภาครัฐผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาล

กว่า 18 โรงพยาบาล ซ่ึงไดใ้ห้บริการไปแลว้มากกว่า 500,000 โดส ในปีน้ี THG ยงัมีการต่อยอดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลผู ้

ติดยาเสพติด การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และเวชภณัฑ์ทางการแพทยอ์อนไลน์  และแผนการเขา้ซ้ือธรุกิจเพ่ือน ามาเสริมทพั 

เพื่อให้ธุรกิจของทาง THG เติบโตอยา่งย ัง่ยืน และเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูเ้ขา้รับบริการ 

  

 

 
 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2565 
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เหตุการณ์ส าคัญ ในไตรมาส 1/2565 

1. การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

ให้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี คานาบิซ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 610,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 

61 ลา้นบาท การจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการถือครอง จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 14 ส้ินสุดการเป็นบริษทั

ยอ่ย โดยเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือบนัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2565 เทียบกับ 1/2564 

รายได้ 

THG มีรายไดร้วม 3,530 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก 1,566 ลา้นบาท ดงัน้ี 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์มีรายได ้3,444 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก 1,464 ลา้นบาท  จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์ุใหม่ ส่งผลให้มีผูป่้วยเขา้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง THG มีการให้บริการฉีดวคัซีน
ภาครัฐและวคัซีนทางเลือก โดยสัดส่วนการให้บริการผูป่้วยโควิดใน Hospitel และโรงพยาบาลสนาม และการให้บริการฉีดวคัซีน     
มีสัดส่วนรายไดค้ิดเป็นร้อยละ 27.4 ของรายไดท้ั้งหมด 

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ มีรายได ้83 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16.2 จาก 99 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการ
รับรู้รายไดจ้ากการโอนห้องพกัอาศยัลดลงเหลือจ านวน 2 ห้อง เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมียอดโอนห้อง จ านวน 4 ห้อง  

 

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ 3,444 1,464 135.2% 2,053 1,129 81.8% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 83 99 -16.2% - - - 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 3 3 - - - - 

รายได้รวม 3,530 1,566 125.4% 2,053 1,129 81.8% 
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ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 2,340 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.3 จาก 1,335 ลา้นบาท ดงัน้ี 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 2,265 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 79.1 จาก 1,265 ลา้นบาท โดยตน้ทุนหลกัของ 
THG ในงวดน้ีประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนค่ายา ค่าเวชภณัฑ์ ค่าวคัซีน ค่า X-ray ปอด ค่าเจาะเลือด และค่าวิเคราะห์โรคต่าง ๆ 2) ค่าเช่า
สถานท่ี ส าหรับดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการไม่รุนแรงท่ี Hospitel 3) ค่าแพทยแ์ละพนกังาน ท่ีปฏิบติังานให้บริการในโรงพยาบาลเฉพาะกิจ 
และ Hospitel รวมถึงการให้บริการฉีดวคัซีน  อย่างไรก็ตาม THG ไดมี้การบริหารจดัการตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ ท าให้สัดส่วน
ตน้ทุนต่อยอดรายไดล้ดลงคิดเป็นร้อยละ 65.8 ในไตรมาส 1/2565 จากร้อยละ 86.4 ในไตรมาส 1/2564 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 440 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.2 จาก 360 ลา้นบาท โดยสาเหตุ

หลกัเพ่ิมขึ้นจากค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าเผื่อสินคา้เสียหายและหมดอาย ุและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน 75 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 จาก 71 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียปรับเพ่ิมขึ้น

เลก็นอ้ย รวมถึงในงวดน้ีมีการบนัทึกตน้ทุนทางการเงินเป็นสินทรัพยไ์ดต้  ่ากว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 เปลี่ยนแปลง 

ตน้ทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ (2,265) (1,265) 79.1% (1,453) (875) 66.1% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (72) (68) 5.9% - - - 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (3) (2) 50.0% - - - 

ต้นทุนรวม (2,340) (1,335) 75.3% (1,453) (875) 66.1% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (440) (360) 22.2% (200) (163) 22.7% 

ต้นทุนทางการเงิน (75) (71) 5.6% (62) (61) 1.6% 

 

ก าไร 

THG มีผลก าไรจากการด าเนินงานของไตรมาส 1/2565 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากรายไดท่ี้
เติบโตขึ้น รวมถึงการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ THG มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 527 ลา้นบาท พลิกฟ้ืน
จากเดิมท่ีมีผลขาดทุน 215 ลา้นบาท และอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คิดเป็นร้อยละ 14.9 จากเดิมติดลบร้อยละ 13.7  

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2565 และไตรมาส 1/2564 THG มีการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากโรงพยาบาล Ar Yu 
International 26 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 42 
ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

เปลี่ยนแปลง 
ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 เปลี่ยนแปลง 

ก าไรขั้นต้น 1,190 231 415.2% 599 254 135.8% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

1,026 84 1121.4% 553 236 134.3% 

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

1,026 111 824.3% 553 262 111.1% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 552 (223) 347.5% 317 74 328.4% 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 552 (202) 373.3% 317 95 233.7% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ 527 (215) 345.1% 317 74 328.4% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 527 (194) 371.6% 317 95 233.7% 
           

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 

อตัราก าไรขั้นตน้ 33.7% 14.8% 29.2% 22.5% 

อตัราก าไร EBITDA 29.1% 5.4% 26.9% 20.9% 

อตัราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 29.1% 7.1% 26.9% 23.2% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 14.9% -13.7% 15.4% 6.6% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 14.9% -12.4% 15.4% 8.4% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ ไดแ้ก่  
1)  ในไตรมาส 1/2564 ค่าใชจ้่ายจากการส้ินสุดสัญญารับจา้งบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงสุทธิจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21 ลา้นบาท 
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ฐานะทางการเงิน  
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 THG มีฐานะทางการเงินเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 โดย THG มีการน ากระแสเงินสดท่ีไดรั้บมาจากการด าเนินงานไปจ่ายช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 

และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น ส่งผลให้สินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ล้ำนบำท) 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 6,585 7,019 -6.2% 7,691 8,321 -7.6% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 16,649 16,780 -0.8% 13,960 14,055 -0.7% 

สินทรัพย์รวม 23,234 23,799 -2.4% 21,651 22,376 -3.2% 

หน้ีสินหมุนเวียน 7,704 8,734 -11.8% 6,283 6,854 -8.3% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,601 5,447 2.8% 4,385 4,638 -5.5% 

หนี้สินรวม 13,305 14,181 -6.2% 10,668 11,492 -7.2% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,929 9,618 3.2% 10,983 10,884 0.9% 

 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 0.8 1.2 1.2 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 13.6 9.2 8.3 6.7 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.5 0.5 0.3 0.3 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 24.2 15.7 11.1 8.9 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.3                              
1.3  

 

1.5 1.0 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 2.6 3.5 4.1 5.0 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า) 2.9 2.4 2.3 2.3 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 10.4 6.8 7.3 5.5 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในไตรมาส 1/2565 เทียบกับไตรมาส 1/2564 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 657 ลา้นบาท (ไตรมาส 1/2564 ไดม้าสุทธิ 425 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.6 

เน่ืองจาก THG มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น   
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- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 299 ลา้นบาท (ไตรมาส 1/2564 ใชไ้ปสุทธิ 165 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.2 เน่ืองจากมี

การจ่ายช าระหน้ีค่าสินทรัพยแ์ละค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้น ในงวดก่อน THG มีการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้างจ านวน 155 ลา้นบาท ในขณะท่ี

งวดน้ีมีการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้าง จ านวน 275 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 623 ลา้นบาท (ไตรมาส 1/2564 ไดม้าสุทธิ 215 ลา้นบาท) เปล่ียนแปลงมากกว่าร้อยละ 

100 เน่ืองจาก THG มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น 335 ล้านบาท และมีการคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น           

575 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 657 425 248 373 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (299) (165) 169 (241) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (623) 215 (588) 206 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)/เพ่ิมขึ้นสุทธิ (265) 475 (171) 338 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,482 495 1,171 304 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

- 1 - 1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,217 971 1,000 643 

 

 


