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ภาพรวม  

ผลประกอบการของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์-แคร์ กรุ๊ป (THG) ในช่วงคร่ึงปีแรก 2562 มีรายไดห้ลกัจากธุรกิจให้บริการทางการ
แพทย ์ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider)  และธุรกิจอ่ืน ๆ  เติบโตร้อยละ 15.6 มาจาก 2 
สาเหตุหลกั คือ  

1) รายไดท่ี้เพ่ิมของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของรายไดห้ลกั ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ท่ีเปิด
ใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนมกราคม 2562 และมีรายไดดี้ข้ึนเป็นล าดบั รวมทั้งมีการเปิดศูนยรั์กษาหลกัเพ่ิมข้ึน โดยในเดือน
พฤษภาคม 2562 ไดเ้ปิดให้บริการศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF) ซ่ึงเจาะกลุ่มลูกคา้ต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนท่ีมีความตอ้งการใช้
บริการ IVF เพ่ิมมากกวา่ในอดีต  

2) รายไดจ้ากการขายห้องชุดโครงการ Jin Wellbeing County คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของรายไดห้ลกั ในส่วนท่ีพกัอาศยั ได้
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จ านวน 5 อาคาร โดยลูกคา้ท่ีจองไดท้ยอยโอนห้อง ในไตรมาส 2/2562 น้ี 36 ห้อง เหลือห้องท่ีท าสัญญาแลว้รอ
โอน (Backlog) อีก 65 หอ้ง รวมโอนทั้งหมดนบัตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 จ านวน 80 หอ้ง มีส่วนท าใหร้ายไดร้วมของ THG เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี 
ยอดขายห้องค่อนขา้งชะลอตวั THG จึงไดป้รับกลยทุธ์เนน้บริการทางการแพทยแ์ละสร้างชุมชน เพื่อเร่งการโอนและสร้างยอดขาย
เพ่ิม โดยการเพ่ิมรูปแบบการซ้ือสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) 30 ปี และการเช่ารายเดือน รวมถึงเปิดบริการส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ
การดูแลเป็นพิเศษ (Assisted living) โดยมีโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา ตั้งอยูใ่นโครงการซ่ึงคาดวา่เปิดให้บริการไดช่้วงปลายไตรมาส 
3/2562 จะเป็นส่วนเสริมการใหบ้ริการทางการแพทยใ์นโครงการ Jin Wellbeing County ไดอ้ยา่งครบวงจรมากข้ึน 

ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงพยาบาลยงัคงใหบ้ริการแก่โรงพยาบาลและศูนยแ์พทยข์องภาครัฐรวม 3 แห่งเช่นเดิม ถือเป็นรายได้
ท่ีมัน่คง ส่วนธุรกิจรับจา้งบริหารศูนยห์ัวใจมีรายไดเ้ติบโตดี จากการท่ีมีผูม้ารับบริการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะท่ีศูนยห์ัวใจโรงพยาบาล
พทัลุง และศูนยห์ัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2 มีผูม้ารับบริการเพ่ิม เน่ืองจากไดรั้บอนุญาตให้บริการรักษาผูป่้วยสิทธิประกนัสุขภาพ
แห่งชาตินบัตั้งแตไ่ตรมาส 2/2562 

ธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ทั้งโรงพยาบาล Welly Hospital ในประเทศจีน และโรงพยาบาล Ar Yu International 
Hospital ยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ ซ่ึงยงัมีผลขาดทุนอยู ่แต่มีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ในไตรมาส 2/2562 มีผลขาดทุนลดลง  

ในช่วงคร่ึงปีแรกน้ี ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายยงัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ตามการขยายธุรกิจ การให้บริการของโรงพยาบาลใหม่ท่ีและ
การขายโครงการท่ีพกัอาศยั ส่งผลใหต้น้ทุนรวมเพ่ิมร้อยละ 25.9 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมร้อยละ10.7 ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ค่ายาและเวชภณัฑ ์ตน้ทุนพนกังาน ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์และค่าใชจ่้ายบุคลากรเพ่ิม นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมจากตน้ทุนห้องพกัอาศยั
ในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงมีการโอนในปีน้ี 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในคร่ึงปีแรก 2562 เท่ากบั 232 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 มีสาเหตุหลกัมาจาก ก าไร
พิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบมจ. โรงพยาบาลราชธานี จ านวน 222 ลา้นบาท ชดเชยกบัรายการพิเศษค่าใชจ่้ายการตั้งส ารอง
ผลประโยชน์พนกังานจ านวน 76 ลา้นบาท หากไม่รวมรายการพิเศษดงักล่าวและของคร่ึงปีแรก 2561 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่จะเท่ากบั 81 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 50.9 เน่ืองจากมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนจากโครงการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ท่ี
เพ่ิงเปิดใหด้ าเนินการ  

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2562 
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เหตุการณ์ส าคญั ในไตรมาส 2/2562 

1. THG ไดบ้นัทึกรายการตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังาน ท าให้มีค่าใชจ่้ายสุทธิจากภาษีเงินได ้จ านวน  76 ลา้นบาท 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบยีสิ่บปีข้ึนไป  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั    

2. THG ไดมี้การจ าหน่ายเงินลงทุนใน บมจ. โรงพยาบาลราชธานีโดยมีการบนัทึกก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้นจ านวน 278 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสุทธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 222 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562 

รายได้รวม (ล้านบาท) 

อ่ืนๆ บริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ ธุรกิจบริการทางการแพทย ์

2,009 

1,675 
1,854 1,883 1,872 
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 เทยีบกบั 2/2561 

รายได้ 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือ
แพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายได้รวม 2,009 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 19.9 จากธุรกิจการ
รักษาพยาบาลภายในประเทศ และรายไดจ้ากการขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County 

มีรายได ้1,747 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 11.1 

 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาล
ธนบุรี บ ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) มีรายได ้1,567 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการในไตรมาส 1/2562 

 ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้110 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าท่ีปรึกษา
กบักลุ่มลูกคา้ต่างประเทศลดลงจ านวน 9 ลา้นบาท ซ่ึง THG ไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้บางรายเสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 1/2561 
และอีกส่วนหน่ึงลดลงจากการปรับลดค่าบริการตามสญัญาจา้งเหมาโรงพยาบาล จ านวน 7 ลา้นบาท 

 ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากศูนยห์วัใจท่ีโรงพยาบาลพทัลุง 
มีผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาเพ่ิมข้ึน และศูนยห์ัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2 สามารถให้บริการรักษาผูป่้วยสิทธิประกนัสุขภาพ
แห่งชาติในไตรมาส 2/2562 ท าใหมี้ผูป่้วยเขา้มารักษาเพ่ิมข้ึน  

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศยั
ส าหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถานท่ี มีรายได ้258 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 จากการรับรู้รายไดก้ารขายห้องพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงในไตรมาสท่ี 
2/2562 น้ี มีลูกคา้บางส่วนไดท้ยอยโอนหอ้งจ านวน 36 หอ้ง  

ธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพฒันาโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริการดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ มีรายได ้4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 เน่ืองจาก ในช่วงไตรมาส 2/2562 มีการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปีก่อน     

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,661 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.3 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ 
THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสามารถจ าแนกตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 1,503 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแพทย ์พยาบาล พนกังาน ค่ายา
และเวชภณัฑ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.8 เน่ืองจากการปรับข้ึนเงินเดือนพนักงาน และการเปิดให้บริการท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 
ส่งผลใหต้น้ทุนเพ่ิมข้ึน เช่น ค่ายาและเวชภณัฑ ์ตน้ทุนพนกังานเพ่ือรองรับการใหบ้ริการ และค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 154 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 
100 จากตน้ทุนหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงสร้างเสร็จเรียบร้อย และมีลูกคา้ทยอยโอนหอ้งแลว้ 

ธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุน 4 ลา้นบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากงวดก่อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย ตน้ทุนพนักงานในธุรกิจ
พฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 336 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 เป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบับุคลากร ค่าใชจ่้ายจากการโอนห้องของโครงการ Jin Wellbeing County และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ธนบุรี บ ารุงเมือง ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการในปลายไตรมาส 1/2562   

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน 48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.3 เน่ืองจาก THG กูย้ืมเงินมาใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือ
เทียบจากเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 8,120 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน ท่ีมีจ านวน 4,972 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.3 โดยมีอตัราดอกเบ้ียกูย้มืเฉล่ียลดลง จากร้อยละ 3.2 เหลือร้อยละ 2.8  

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 348 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 18.9 และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 17.3 จากร้อยละ 25.6 ในปีท่ี
ผา่นมามีสาเหตุหลกัมาจากในไตรมาสน้ี THG ไม่มีรายไดค้่าท่ีปรึกษาจากลูกคา้ต่างประเทศ และโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมืองเพ่ิงเร่ิม
เปิดใหบ้ริการ จึงมีตน้ทุนคงท่ีในสดัส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัยอดรายได ้  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 224 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่เพ่ิม เป็นร้อยละ 5.8 จากร้อยละ 4.3 มีสาเหตุหลกัมาจาก THG มีการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
จ านวน 222 ลา้นบาท ซ่ึงในไตรมาสน้ีหากไม่รวมรายการพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และ
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 400 วนั ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4  
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 
ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
2/2561 

เปลีย่นแปลง 
YoY 

6 เดอืน 2562 6 เดอืน 2561 
เปลีย่นแปลง 

YoY 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ 1,747 1,572 11.1% 3,398 3,166 7.3% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 258 101 155.4% 476 184 158.7% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 4 2 100.0% 7 8 -12.5% 

รายได้รวม 2,009 1,675 19.9% 3,881 3,358 15.6% 

ตน้ทุนธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ (1,503) (1,176) 27.8% (2,776) (2,328) 19.2% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (154) (66) 133.3% (303) (115) 163.5% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (4) (4) 0.0% (7) (8) -12.5% 

ต้นทุนรวม (1,661) (1,246) 33.3% (3,086) (2,451) 25.9% 

ก าไรขั้นต้น 348 429 -18.9% 795 907 -12.3% 

รายไดอ่ื้น 330 42 685.7% 350 143 144.8% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 336 322 4.3% 714 645 10.7% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

476 249 91.2% 664 597 11.2% 

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

293 249 17.7% 481 516 -6.7% 

ตน้ทุนทางการเงิน 48 36 33.3% 91 69 31.9% 

ก าไรส าหรับงวด 219 72 204.2% 230 233 -1.3% 

ก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 73 72 1.4% 84 168 -50.0% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 224 72 211.1% 232 230 0.9% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพเิศษ) 73 72 1.4% 81 165 -50.9% 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส  2/2561 6 เดอืน 2562 6 เดอืน 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ 17.3% 25.6% 20.5% 27.0% 

อตัราก าไร EBITDA 23.7% 14.9% 17.1% 17.8% 
 

อตัราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 14.6% 14.9% 12.4% 15.4% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 5.8% 4.3% 6.0% 6.8% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 3.6% 4.3% 2.1% 4.9% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ ไดแ้ก่  
1) ก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บจ. โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ในไตรมาส 1/2561 
2) รายไดอ่ื้นจากการตดัภาษีคา้งนาน ในไตรมาส 1/2561 
3) ก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บมจ.โรงพยาบาลราชธานี ในไตรมาส 2/2562 
4) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน ในไตรมาส 2/2562  
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ฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 THG มีสินทรัพยร์วม 19,626 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 17,927 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 380 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
- สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึน 314 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการโอนมาจากตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบ

วงจร ของโครงการ Jin Wellbeing County ส่วนท่ีสร้างเสร็จแลว้ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 
 - เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ลดลง 130 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 

- เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ เพ่ิมข้ึน 238 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีการลงทุนเพ่ิมในบริษทั ARYU International Health 
Care (โรงพยาบาล Ar Yu International ประเทศเมียนมา) 

- ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 890 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง  และการ
ลงทุนซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ 

 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 THG มีหน้ีสินรวม 11,030 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  9,201 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดย
หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,896 ลา้นบาท เพื่อ
น ามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ ทั้งน้ี ทิศทางในช่วงคร่ึงปีหลงั ผูบ้ริหารได้ด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมท่ี
สอดคลอ้งกนักบัระยะเวลาใชง้านของสินทรัพยน์ั้น ๆ โดยภาพรวมจะมีสัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินมากกวา่เงินกูร้ะยะ
สั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 THG มีส่วนของเจา้ของรวม 8,596  ลา้นบาท ลดลงจาก 8,726  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ล้ำนบำท) 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561  เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,927 4,268 15.4% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14,699 13,659 7.6% 

สินทรัพย์รวม 19,626 17,927 9.5% 

หน้ีสินหมุนเวียน 7,511 5,325 41.1% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,519 3,876 -9.2% 

หนีสิ้นรวม 11,030 9,201 19.9% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,596 8,726 -1.5% 
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งบการเงนิรวม 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญั 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.7 0.8 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 3.6% 3.9% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.5 0.5 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (%) 4.3% 4.2% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.3 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 7.0 5.7 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า) 1.5 2.0 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.8 4.4 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุนในไตรมาส 2/2562 เทยีบกบัไตรมาส 2/2561 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 49 ลา้นบาท ลดลงมากกวา่ร้อยละ 100 เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ี
ใหแ้ก่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน และมีสินคา้คงเหลือท่ีเกิดจากตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน
ของโครงการ Jin Wellbeing County  

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 462 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.9 เน่ืองจาก เน่ืองจาก THG มีการจ่ายเงินเพ่ือ
ช าระค่าสินทรัพยถ์าวร 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีไ่ด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 420 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.8 เน่ืองจาก THG มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงิน เพ่ือน าไปใหบ้ริษทัยอ่ยลงทุนในโครงการต่าง ๆ 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2561 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (49) 44 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (462) (392) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 420 288 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (91) (60) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 567 496 

 

 

 


