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ภาพรวม  

ผลประกอบการของ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“THG”) ในไตรมาส 1/2562 ยงัมีรายไดเ้ติบโต เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีท่ีผา่นมา แต่ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 4/2561 โดยธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ยงัคงเติบโตอยา่งมัน่คง

จากปีก่อน ดว้ยบริการและความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนเพ่ิมข้ึน และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากโรงพยาบาลธนบุรี 
ธนบุรี บ ารุงเมือง ท่ีเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนมกราคม 2562  

ส่วนธุรกิจรับจา้งบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ลดลง สาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้ปรึกษาส าหรับลูกคา้ต่างประเทศลดลง 

เน่ืองจากส้ินสุดการให้บริการ และยงัอยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ และเจรจา เพ่ือรับเป็นท่ีปรึกษาส าหรับโครงการใน

ต่างประเทศ ส่วนธุรกิจบริหารศูนยห์ัวใจ เติบโตจากปีท่ีแลว้เล็กนอ้ย โดยการเติบโตของศูนยห์ัวใจท่ีรับบริหารอยู่ 3 ศูนย ์สามารถ
ชดเชยศูนยห์วัใจท่ีส้ินสุดสญัญาการใหบ้ริการกบัโรงพยาบาลรัฐ 1 ศูนยไ์ด ้

ส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศโดยรวม ยงัมีผลขาดทุนในช่วงเร่ิมตน้ ไดแ้ก่ รพ. Welly Hospital ในประเทศจีน มี

แนวโนม้ท่ีจะปรับตวัดีข้ึนจากปีก่อน ดว้ยจ านวนผูม้าใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนโรงพยาบาลธนบุรี Ar Yu International Hospital ใน

ประเทศเมียนมา ไดเ้ปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการในเดือนมีนาคม สามารถรองรับทั้งคนไขน้อกและคนไขใ้น และไดรั้บความสนใจ

จากผูใ้ช้บริการในท้องถ่ิน ท่ีไวว้างใจในมาตรฐานของโรงพยาบาลและกลุ่มแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ คาดว่าทั้ งสองโรงพยาบาล จะมี
แนวโนม้ผลการด าเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึนในปี 2562 เป็นตน้ไป 

โครงการ Jin Wellbeing County ไดโ้อนห้องพกัในไตรมาส 1/2562 น้ี จ านวน 25 ห้อง ต่อเน่ืองมาจากไตรมาสก่อน ท าให้

รายไดใ้นส่วนธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึน อาคารท่ีพกัอาศยับางส่วนอยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดการตกแต่ง Jin Wellness Institute คาดว่าเปิด
ใหบ้ริการไดใ้นไตรมาส3/2562 และโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา คาดวา่เปิดใหบ้ริการไดป้ลายไตรมาส 3/2562 

 ผลก าไรในไตรมาสน้ีไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุน ซ่ึงเกิดจากโครงการใหม่ ทั้งโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมด าเนินการ เพ่ิงเร่ิม

รับรู้รายได ้รวมทั้งตน้ทุนโครงการท่ีพกัอาศยั ซ่ึงเพ่ิมตามการเติบโตของรายได ้ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร การขาย การตลาด เพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมรับการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึง THG ไดมี้การตรวจสอบและควบคุมค่าใชจ่้าย

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมุ่งเนน้การเพ่ิมรายไดจ้ากธุรกิจใหม่ท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้  ทั้ งน้ี ผลก าไรท่ีลดลงจากไตรมาส 1/2561 
อยา่งมาก ส่วนหน่ึงมาจากการบนัทึกก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุน และรายไดอ่ื้น ๆ (รายการพิเศษ)  

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2562 
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เหตุการณ์ส าคญั ในไตรมาส 1/2562 

1. การเปิดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ณ เมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคา้ท่ี 

THG ไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ินในประเทศเมียนมา ไดด้ าเนินการเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการ โดยเปิดบริการเตม็

รูปแบบทั้งตรวจรักษาคนไขน้อก และคนไขใ้น  

 

2. การเปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมอืง อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง อยา่งเป็นทางการ โดยในเบ้ืองตน้ได้

เปิดให้บริการ ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั และศูนยค์วามงามและผิวหนัง และจะ

ทยอยเปิดศูนยรั์กษาเฉพาะทางอ่ืน ๆ อาทิ ศูนยก์ายภาพบ าบดั และศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF) เพ่ิมเติมต่อไป  
 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2562 เทยีบกบั 1/2561 

รายได้ 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือ

แพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืน ๆ โดยมีรายไดร้วม 1,872 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 11.2 จากธุรกิจการ
รักษาพยาบาลภายในประเทศ และรายไดจ้ากการขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County 

ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  มีรายได ้1,651 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 3.6 

 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาล

ธนบุรี บ ารุงเมือง โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) มีรายได ้1,486 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการในไตรมาสน้ี 
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 ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้109 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่าท่ีปรึกษา

กบักลุ่มลูกคา้ต่างประเทศลดลงจ านวน 20 ลา้นบาท ซ่ึงในไตรมาส 1/2562 ยงัไม่มีการให้บริการท่ีปรึกษาแก่ลูกคา้

ต่างประเทศ  

 ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดเ้พ่ิมจากศูนยห์ัวใจท่ี
โรงพยาบาลพทัลุง ชดเชยกบัรายไดท่ี้ลดไปจากการไม่ต่อสญัญาบริหารศูนยห์วัใจกบัโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึง 

 

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ 

ประกอบด้วยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจ

ใหบ้ริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟนูอกสถานท่ี มีรายได ้218 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 จากการรับรู้รายไดก้ารขายห้องพกัอาศยัใน

โครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงในไตรมาสท่ี 1/2562 น้ี มีลูกคา้บางส่วนไดท้ยอยโอนห้องไปจ านวน 25 ห้อง และรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมเพ่ิมข้ึน จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับโครงการการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทยใ์ห้กับ
มหาวทิยาลยั    

ธุรกจิอื่น ๆ 

 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพฒันาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริการดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ มีรายได ้3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 50.0 เน่ืองจาก THG ไดด้ าเนินการให้บริการโครงการต่าง ๆ และ
รับรู้รายไดส่้วนใหญ่ไปแลว้ในไตรมาสก่อน  

 

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,425 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมากกวา่การเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ THG มา
จากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสามารถจ าแนกตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ มีตน้ทุน 1,273 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแพทย ์

พยาบาล พนกังาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เน่ืองจากการปรับข้ึนเงินเดือนพนกังาน และการเปิดให้บริการท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 
ส่งผลใหต้น้ทุนเพ่ิมข้ึน เช่น ค่ายาและเวชภณัฑ ์ตน้ทุนพนกังานเพ่ือรองรับการใหบ้ริการ และค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ 

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 149 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 

100 ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย 1)  ตน้ทุนสินคา้จากการขายเคร่ืองมือทนัตกรรม ซ่ึงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในไตรมาสน้ีมี
การขายสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้เฉล่ียโดยรวมต ่ากวา่ในปีก่อน 2) ตน้ทุนหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County  

ธุรกิจอ่ืน ๆ มีตน้ทุน 3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดท่ี้ลดลง โดยตน้ทุนส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนพนกังานในธุรกิจพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 378 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.0 เป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบับุคลากร และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการ  

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน 43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.3 เน่ืองจาก การกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการให้เป็นไปตาม

แผนงาน ซ่ึงเม่ือเทียบเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จ านวน 7,362 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อนท่ีมีจ านวน 4,339 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.7 และมีอตัราดอกเบ้ียกูย้มืเฉล่ียลดลง จากร้อยละ 3.1 เหลือร้อยละ 3.0 

 

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 447 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.5 และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยเป็นร้อยละ 23.9 จากร้อยละ 28.4 ใน

ปีท่ีผา่นมามีสาเหตุหลกัมาจากในไตรมาสน้ี THG ไม่มีรายไดค้่าท่ีปรึกษาจากลูกคา้ต่างประเทศ และโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมืองเพ่ิง
เร่ิมเปิดใหบ้ริการ จึงมีตน้ทุนคงท่ีในสดัส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัยอดรายได ้  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 94.9 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ลดลง เป็นร้อยละ 0.4 จากร้อยละ 9.4 มีสาเหตุหลกัมาจาก 1) รายไดค้่าท่ีปรึกษาจากลูกคา้ต่างประเทศลดลง 2) โรงพยาบาลธนบุรี 

บ ารุงเมือง เพ่ิงเร่ิมเปิดใหบ้ริการ จึงยงัมีสดัส่วนตน้ทุนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัยอดรายได ้3) ไตรมาส 1/2561 THG มีรายไดอ่ื้นจากการขาย

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน และรายไดอ่ื้น ๆ  4) ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมืองท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการ 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส  1/2561 เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ 1,651 1,594 3.6% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 218 83 162.7% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 3 6 -50.0% 

รายได้รวม 1,872 1,683 11.2% 

ตน้ทุนธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ (1,273) (1,152) 10.5% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (149) (49) 204.1% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (3) (4) -25.0% 

ต้นทุนรวม (1,425) (1,205) 18.3% 

ก าไรขั้นต้น 447 478  -6.5% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 378 323 17.0% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 188 348 -46.0% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
(ไม่รวมรายการพิเศษ) 

188 267 -29.6% 

ตน้ทุนทางการเงิน 43 33 30.3% 

ก าไรส าหรับงวด 11 161  -93.9% 

ก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 11 96 -88.5% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 8 158 -94.9% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่  (ไม่รวมรายการพเิศษ) 8 93 -91.4% 

 

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส  1/2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ 23.9% 28.4% 

อตัราก าไร EBITDA 10.0% 20.7% 

อตัราก าไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) 10.0% 15.9% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 0.4% 9.4% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 0.4% 5.5% 

 



 

6 
THG MD&A 1Q19 

ฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 THG มีสินทรัพยร์วม 18,685 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 17,927 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
 สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร เพ่ิมข้ึน จ านวน 272 ลา้นบาท จากการก่อสร้างของโครงการ 
Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village 

-  มีการจดัประเภทรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย จ านวน 83 ลา้นบาท จากเดิมท่ีเคยเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน มาเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน เน่ืองจาก THG มีแผนเตรียมจ าหน่ายท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะ
ขายไวแ้ลว้ 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนเพ่ิมข้ึน 77 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของราคาหุ้นบริษทัต่าง ๆ ท่ี THG ลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินงวด 

- เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 12 ลา้นบาท จากการรับรู้ผลก าไรจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย ์เพ่ิมข้ึน 531 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัยอ่ยไดท้ าการลงทุน

ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร และซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดด าเนินการของ โครงการ Jin Wellbeing 
County โครงการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง) 

อยา่งไรก็ตาม THG มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ลดลง 53 ลา้นบาท จากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด าเนินงานในระหวา่งงวด ประกอบกบัโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ซ่ึงเร่ิมเปิดใหบ้ริการในเดือนกนัยายน 2561 
และมีการเปิดใหบ้ริการเตม็รูปแบบในเดือน 2562 ท าใหมี้ตน้ทุนเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนพนกังาน 

 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 THG มีหน้ีสินรวม 9,900 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  9,201 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดย
หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดย  THG มีเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,165 ลา้นบาท เพ่ือน ามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ โดย THG มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
รวมทั้งเจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร ลดลงสุทธิ 527 ลา้นบาท โดยหลกั ๆ เกิดจากการจ่ายช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์
ถาวรของโครงการก่อสร้าง Jin Wellbeing Country และโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 

 
 
 

 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 THG มีส่วนของเจา้ของรวม 8,785  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 8,726 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของราคาหุ้นบริษทัต่าง ๆ ท่ี THG ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุ้น จากการ
ปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน) 
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งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,427 4,268 3.7% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14,258 13,659 4.4% 

สินทรัพย์รวม 18,685 17,927 4.2% 

หน้ีสินหมุนเวียน 6,353 5,325 19.3% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,547 3,876 -8.5% 

หนีสิ้นรวม 9,900 9,201 7.6% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,785 8,726 0.7% 

 

 
 

งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.8 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.7% 3.9% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.4 0.5 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (%) 2.4% 4.2% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.1 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 7.9 5.7 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า) 1.4 2.0 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.9 4.4 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุนในไตรมาส 1/2562 เทยีบกบัไตรมาส 1/2561 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 212 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 เน่ืองจาก THG มีการจ่ายช าระหน้ีให้แก่

เจา้หน้ีการคา้ และการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกจิกรรมลงทุน 1,034 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.8 เน่ืองจาก THG มีการจ่ายเงินเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์

ถาวร และค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากบั 1,162 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.4 เน่ืองจาก THG มีการกูย้ืมเงินจาก

สถาบนัการเงิน เพ่ือน าไปใหบ้ริษทัยอ่ยลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
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งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (212) (38) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,034) (643) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,162 655 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (84) (26) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 658 556 

 

 

 


