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ภาพรวม  

ผลประกอบการของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“THG”) ในไตรมาสท่ี 3/2562 มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 
20.4 โดยเติบโตไดดี้ สาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนต่อเน่ืองจากผูม้าใชบ้ริการ
เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่มาจากศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยท์นัตกรรมดิจิตลั และศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF) โดยผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลน้ี มีรายไดเ้ติบโตรวดเร็วและมีความสามารถในการท าก าไรดีกวา่ท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

นอกจากน้ี รายไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึนยงัมาจากรายไดจ้ากการขายห้องชุดจากโครงการ Jin Wellbeing County โดยในไตรมาส 
3/2562 น้ี มียอดโอนหอ้ง 22 หอ้ง ส่วนโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ซ่ึงตั้งอยูใ่นโครงการนั้น ก่อสร้างเสร็จแลว้ อยูร่ะหวา่งการขออนุญาต
เปิดเป็นสถานพยาบาลจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของสถาบนัจิณณ์เวลเนส ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างคาดวา่จะแลว้
เสร็จตน้ปีหนา้ 

ธุรกิจรับจา้งบริหารโรงพยาบาลยงัคงใหบ้ริการแก่โรงพยาบาลและศูนยแ์พทยข์องภาครัฐรวม 3 แห่งเช่นเดิม ถือเป็นรายได้
ท่ีคงท่ี ส่วนธุรกิจรับจา้งบริหารศูนยห์ัวใจมีรายไดเ้ติบโตดี จากการท่ีมีผูม้ารับบริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.9 โดยเฉพาะท่ีโรงพยาบาล
พทัลุง และโรงพยาบาลธนบุรี 2 มีผูม้ารับบริการเพ่ิม เน่ืองจากไดรั้บอนุญาตให้บริการรักษาผูป่้วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ
นบัตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 

ธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ทั้ งโรงพยาบาล Welly Hospital ในประเทศจีน และโรงพยาบาล Ar Yu International 
Hospital ยงัมีผลขาดทุนอยูเ่น่ืองจากเพ่ิงเปิดใหบ้ริการ ทั้งน้ี ในแง่การด าเนินงานมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนดว้ยจ านวนผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูม้าใชบ้ริการ มีผลการด าเนินดีข้ึนจนถึงจุดคุม้ทุนใน
ระดบั EBITDA (EBITDA breakeven) ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้แต่ในไตรมาสน้ี รับรู้ผลขาดทุนมากข้ึน เน่ืองจากผลกระทบของค่าเงิน
บาทท่ีแขง็ ท าใหเ้กิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี  ผลกระทบดงักล่าวเป็นผลในทางบญัชีเท่านั้น 

ในไตรมาสน้ี ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายยงัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ตามการขยายธุรกิจ การให้บริการของโรงพยาบาลใหม่ท่ีและการ
ขายโครงการท่ีพกัอาศยั ส่งผลใหต้น้ทุนรวมเพ่ิมร้อยละ 21.0 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมร้อยละ 15.4  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในไตรมาส 3/2562 เท่ากบั 148 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.1 จากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก 
โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เร่ิมมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานแลว้ 

ส่วนการจดัการดา้นการเงินนั้น ในไตรมาสน้ี ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างเงินกู ้ให้มีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน
มากกวา่เงินกูร้ะยะสั้น โดยการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัระยะเวลาใชง้านของสินทรัพย ์เพ่ือให้มีสภาพคล่อง การ
ท าก าไรและระดบัตน้ทุนทางการเงินและความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีสมดุลกนัมากข้ึน 

คาดว่าในไตรมาสสุดทา้ยของปีน้ี แนวโน้มยงัคงจะเติบโตจากโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง  ช่วยให้รายไดอ้ยู่ในระดบั

สมดุลกบัค่าใชจ่้ายมากข้ึน  และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง จะมีรายไดเ้ขา้มาเน่ืองจากก าลงัจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4 โดยในช่วง

แรกจะเปิดใหบ้ริการ 50 เตียง และใหบ้ริการตรวจรักษาคนไขน้อกในแผนกหลกับางแผนกก่อน 

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2562 
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2562 เทยีบกบั 3/2561 

รายได้ 

รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย์ 
(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืน ๆ โดยมีรายไดร้วม 2,235 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 20.6 จากธุรกิจการรักษาพยาบาล
ภายในประเทศ และรายไดจ้ากการขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County 

ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  มีรายได ้2,071 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 18.4 

• ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี โรงพยาบาล
ธนบุรี บ ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) มีรายได ้1,883 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.9 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการในไตรมาส 1/2562 

• ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้110 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับลดค่าบริการ
ตามสญัญาจา้งเหมาโรงพยาบาล 

• ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากศูนยห์ัวใจท่ีโรงพยาบาลพทัลุง 
มีผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาเพ่ิมข้ึน และศูนยห์ัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2 สามารถให้บริการรักษาผูป่้วยสิทธิประกนัสุขภาพ
แห่งชาติในไตรมาส 2/2562 ท าใหมี้ผูป่้วยเขา้มารักษาเพ่ิมข้ึน โดยมีผูป่้วยท่ีเขา้มารักษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศยั
ส าหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถานท่ี มีรายได ้163
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.0 จากการรับรู้รายไดก้ารขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงในไตรมาสท่ี 3/2562 น้ี มี
ลูกคา้บางส่วนไดท้ยอยโอนห้องจ านวน 22 ห้อง รวมโอนทั้งหมดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 จ านวน 102 ห้อง และเหลือห้องท่ีท า
สญัญาแลว้รอโอน (Backlog) อีก 48 หอ้ง 

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

รายได้รวม (ล้านบาท)

อ่ืนๆ บริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย์ ธุรกิจบริการทางการแพทย์

1,854 1,883 1,872 2,009
2,235
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ธุรกิจอื่น ๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพฒันาโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริการดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ มีรายได ้1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 87.5 เน่ืองจาก บริษทัไดใ้หบ้ริการส่วนใหญ่กบัลูกคา้
ไปแลว้ใน Q2/2562 และลูกคา้รายใหม่เร่ิมใหบ้ริการในช่วงเดือน ก.ย. 2562  

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,620 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.2 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ 
THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ THG ซ่ึงสามารถจ าแนกตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีตน้ทุน 1,505 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.2 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแพทย ์
เงินเดือนพยาบาลและพนกังาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์โดยตน้ทุนท่ีเพ่ิมส่วนใหญ่มาจากการ
เปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ในไตรมาส 1/2562 ส่งผลใหต้น้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.4  

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมอืแพทย์ (Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 112 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.7 จาก
ตน้ทุนหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงสร้างเสร็จเรียบร้อย และมีลูกคา้ทยอยโอนหอ้งแลว้ 

ธุรกจิอืน่ ๆ มีตน้ทุน 3 ลา้นบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย ตน้ทุนพนกังานในธุรกิจพฒันา
ระบบซอฟตแ์วร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 383 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.4 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจาก
โครงการใหม่ คือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมท่ีจะเปิดใหบ้ริการในไตรมาส 4/2562 ของโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9  

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน 57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.3 เน่ืองจาก THG กูย้ืมเงินมาใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือ
เทียบจากเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 8,600 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน ท่ีมีจ านวน 5,862 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.7 โดยมีอตัราดอกเบ้ียกูย้มืเฉล่ียลดลง จากร้อยละ 3.0 เหลือร้อยละ 2.8 

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 615 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.0  โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้เป็นร้อยละ 27.5 ลดลงเลก็นอ้ยจากร้อยละ 27.9  ก าไร
สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 148 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.1 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบัร้อย
ละ 6.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.2 มีสาเหตุหลกัมาจากโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง มีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเป็นไตรมาสแรก   
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

  งบการเงนิรวม 

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 
ไตรมาส 
3/2562 

ไตรมาส 
3/2561 

เปลีย่นแปลง 
YoY 

9 เดอืน 2562 9 เดอืน 2561 
เปลีย่นแปลง 

YoY 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ 2,071 1,749 18.4% 5,469 4,914 11.3% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 163 97 68.0% 639 281 127.4% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 1 8 (87.5%) 8 16 (50.0%) 

รายได้รวม 2,235 1,854 20.6% 6,116 5,211 17.4% 

ตน้ทุนธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ (1,505) (1,263) 19.2% (4,281) (3,590) 19.2% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (112) (71) 57.7% (415) (186) 123.1% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (3) (3) - (10) (11) (9.0%) 

ต้นทุนรวม (1,620) (1,337) 21.2% (4,706) (3,787) 24.3% 

ก าไรขั้นต้น 615 517 19.0% 1,410 1,424 (1.0%) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (383) (332) 15.4% (1,097) (977) 12.3% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

408 300 36.0% 1,072 897 18.5% 

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

408 300 36.0% 889 816 8.9% 

ตน้ทุนทางการเงิน (57) (36) 58.3% (148) (105) 41.0% 

ก าไรส าหรับงวด 150 104 44.2% 380 337 12.8% 

ก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 150 104 44.2% 234 272 (14.0%) 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 148 96 54.1% 380 326 16.6% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพเิศษ) 148 96 54.1% 229 261 (12.3%) 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส  3/2561 9 เดอืน 2562 9 เดอืน 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ 27.5% 27.9% 23.1% 27.3% 

อตัราก าไร EBITDA 18.3% 16.2% 17.5% 17.2% 

อตัราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 18.3% 16.2% 14.5% 15.7% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 6.6% 5.2% 6.2% 6.3% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 6.6% 5.2% 3.7% 5.0% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ (แสดงจ านวนเงินก่อนภาษีเงินได)้ ไดแ้ก่  
1) ก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บจ. ราชธานีโรจนะ จ านวน 52 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2561 
2) รายไดอ่ื้นจากการตดัภาษีคา้งนาน จ านวน 29 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2561 
3) ก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บมจ.ราชธานี จ านวน 278 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2562 
4) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน จ านวน 95 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2562  
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ฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 THG มีสินทรัพยร์วม 20,157 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,230 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 332 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสมัพนัธ์กบัยอดรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
- สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึน 247 ลา้นบาท จากหอ้งพกัโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงก่อสร้างเสร็จแลว้ 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 
 - เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ เพ่ิมข้ึน 220 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีการลงทุนเพ่ิมในบริษทั ARYU International Health 
Care (โรงพยาบาล Ar Yu International ประเทศเมียนมา) ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 

- ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 1,312 ล้านบาท เน่ืองจากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง  โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา สถาบนัจิณณ์เวลเนส และการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และอุปกรณ์ส านกังาน
ต่างๆ 

 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 THG มีหน้ีสินรวม 11,463 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  9,201 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดย THG กูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,381 ลา้นบาท เพื่อน ามาใช้
ในการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ ทั้งน้ี THG ไดด้ าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมท่ีสอดคลอ้งกนักบัระยะเวลาใชง้านของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ โดยภาพรวมมีสดัส่วนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินมากกวา่เงินกูร้ะยะสั้น 
 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 THG มีส่วนของเจา้ของรวม 8,694 ลา้นบาท ลดลงจาก 8,726  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
เหตุผลหลกัมาจากในปีน้ีบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 2 รอบ จ านวนเงินทั้งส้ิน 382 ลา้นบาท 

  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ล้ำนบำท) 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561  เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 5,029 4,268 17.8% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,128 13,659 10.8% 

สินทรัพย์รวม 20,157 17,927 12.4% 

หน้ีสินหมุนเวียน 6,363 5,325 19.5% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 5,100 3,876 31.6% 

หนีสิ้นรวม 11,463 9,201 24.6% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,694 8,726 (0.4%) 

 

 



 

6 
 

  งบการเงนิรวม 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญั 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.8 0.8 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.3% 3.9% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.5 0.5 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (%) 4.8% 4.2% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.3 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 9.8 5.7 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า) 1.7 2.0 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 4.3 4.4 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุนในไตรมาส 3/2562 เทยีบกบัไตรมาส 3/2561 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 9 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 95.6 เน่ืองจาก THG ไดมี้การลงทุนในโครงการ Jin 
Wellbeing County  ซ่ึงสร้างเสร็จแลว้ ท าใหมี้การลงทุนลดลง 

 - กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 187 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 53.7 เน่ืองจาก THG ไดรั้บเงินจากการขายเงินลงทุน
ระยะยาวในตราสารทุน จ านวน 283 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากบั 397 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 55.2 เน่ืองจาก THG มีการกูย้ืมจากสถาบัน
การเงินลดลง 

  งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (9) (204) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (187) (404) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 397 887 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 201 279 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 768 775 

 

 


