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ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2562 

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2562 ของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“THG”) มีรายไดร้วมเติบโตจากธุรกิจหลกัคือธุรกิจ

รักษาพยาบาลในประเทศท่ีมีคนไขเ้ขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน เน่ืองจากมีความสามารถในการรักษาโรคซบัซอ้น มีศูนยต์รวจรักษาและ

แพทยเ์ฉพาะทางเพ่ิมข้ึนท่ีรพ.ธนบุรี และรพ.ธนบุรี 2 อีกทั้งยงัมีรายไดเ้พ่ิมจากโรงพยาบาลแห่งใหม่ท่ีเปิดใหบ้ริการในปี 2562 คือ รพ.

ธนบุรี บ ารุงเมือง ซ่ึงมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีรายไดร้วมทั้งปี 2562 เท่ากบั 905 ลา้นบาท มีคนไขม้าใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก โดย

คนไขใ้นเตม็ทั้ง 47 เตียง ใหบ้ริการ ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF) ศูนยท์นัตกรรมดิจิตอล เป็นตน้ ทั้งน้ีมีแผนท่ี
จะขยายจ านวนเตียงและศูนยต์รวจรักษา เพ่ือจะใหบ้ริการไดม้ากข้ึนรองรับแนวโนม้ Medical Tourism  

ส่วนธุรกิจรับจา้งบริหารโรงพยาบาล โดยรวมมีรายไดล้ดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดท่ี้ปรึกษาส าหรับลูกคา้ต่างประเทศ

ลดลง ทั้งน้ี รายไดใ้นส่วนท่ีมาจากการรับจากบริหารโรงพยาบาลในประเทศ ค่อนขา้งคงท่ี อยา่งไรก็ดี THG ยงัคงเดินหนา้เจรจากบั

พนัธมิตร และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการรับเป็นท่ีปรึกษาให้กบัโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อหารายไดเ้พ่ิม และหาโอกาสท่ี

เหมาะสมในการขยายธุรกิจเพ่ิมเติม ส่วนธุรกิจบริหารศูนยห์วัใจ มีโอกาสการเติบโตในธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากศูนยห์ัวใจท่ี รพ.
พทัลุงและท่ี รพ.ธนบุรี 2 ไดรั้บอนุมติัในปี 2562 ใหรั้บคนไขส่้งต่อ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ชสิ้ทธิบตัรทองได ้ 

ส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ในส่วนโรงพยาบาล Welly ในจีน ปรับตวัดีข้ึนจากปีก่อน มีคนไขใ้ห้ความเช่ือถือ 

เขา้มารับการรักษาเพ่ิมข้ึน จึงมีผลขาดทุนลดลง ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมียนมา ไดเ้ปิดด าเนินการเต็มรูปแบบ ทั้ง

แผนกคนไขน้อกและคนไขใ้น เม่ือเดือนมีนาคม 2562 มีจ านวนคนไขเ้ขา้มารับบริการเพ่ิมมากข้ึน และไดรั้บความไวว้างใจเป็นอยา่งดี 

ทั้งน้ี ในช่วงปีแรก ๆ ของการด าเนินการ ยงัมีผลขาดทุน จากการลงทุนในเร่ืองบุคลากร ระบบงาน และเพ่ิมศกัยภาพการบริการ แต่

คาดวา่จะปรับตวัดีข้ึน ดว้ยสภาพตลาดในเมียนมาท่ีมีการเติบโตดี 

ในปี 2562 โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งวยั พร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร ไดมี้ผูซ้ื้อทยอย

โอนห้อง ต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 2561 โดยในปี 2562 มีการโอนห้องทั้ งส้ิน 88 ห้อง นอกจากน้ี โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา เปิด

ใหบ้ริการในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2563 และสถาบนัจิณณ์ เวลเนส จะเปิดใหบ้ริการเป็นล าดบัต่อไป ซ่ึงคาดวา่ทั้งสองส่วนน้ี จะส่งผลให้
มีผูส้นใจเขา้มาใชบ้ริการในโครงการมากยิง่ข้ึน และจะมีส่วนช่วยใหมี้ผูส้นใจซ้ือท่ีพกัอาศยัเพ่ิมเช่นกนั 

รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ ท าให้ THG มีผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ถึงแมจ้ะมี

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าแพทย ์ค่ายา ตน้ทุนโครงการท่ีพกัอาศยั ค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่าย แต่เป็นการเพ่ิมข้ึนตามการ

เติบโตและการขยายธุรกิจ ทั้งน้ี ในปี 2563 น้ี คาดวา่ THG จะยงัคงรักษาการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งพฒันาธุรกิจรักษาพยาบาล ซ่ึง

เป็นธุรกิจหลกั ทั้ งการเพ่ิมผูม้าใช้บริการ เพ่ิมความสามารถในการรักษา ในโรงพยาบาลท่ีเปิดด าเนินการอยู่แลว้ และมุ่งพฒันา

โรงพยาบาลแห่งใหม่ ทั้ง รพ.ธนบุรี บ ารุงเมือง และ รพ.ธนบุรี ทุ่งสง และคาดวา่โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีเสร็จสมบูรณ์ พร้อม
ส าหรับการเขา้พกัอาศยั ผนวกกบับริการจากโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา และสถาบนัจิณณ์เวลเนส จะเป็นส่วนเพ่ิมรายไดข้อง THG  

  

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าปี 2562 
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เหตุการณ์ส าคญั ในปี 2562 

1. การเปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมอืง อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง อยา่งเป็นทางการ โดยในเบ้ืองตน้ได้

เปิดใหบ้ริการ ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั และไดท้ยอยเปิดศูนยรั์กษาเฉพาะทางอ่ืน ๆ 

อาทิ ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF)  ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศูนยผ์ิวหนงัและความงาม และ จิณณ์เวลเนส เป็นตน้ 

2. การเปิดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital อย่างเป็นทางการ 

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

THG ไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ินในประเทศเมียนมา ด าเนินการเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการ โดยเปิดบริการเต็ม

รูปแบบทั้งตรวจรักษาคนไขน้อก และคนไขใ้น และอยูร่ะหวา่งด าเนินการขยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการในเฟส 2 
 

3. การเปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง อยา่งเป็นทางการ  โดยในเบ้ืองตน้ได้

เปิดใหบ้ริการรักษาทัว่ไป OPD และ IPD รวมทั้งมีการเปิดใหบ้ริการคลินิกกระดูกและขอ้ คลินิกสูตินรีเวช คลินิกเด็ก ฯลฯ  
 

4. THG ไดบ้นัทึกรายการตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังาน ท าให้มีค่าใชจ่้ายสุทธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 76 ลา้นบาท เพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างซ่ึงท างาน

ติดต่อกนัครบยีสิ่บปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั    
 

5. THG ไดมี้การจ าหน่ายเงินลงทุนใน บมจ. โรงพยาบาลราชธานีโดยมีการบนัทึกก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรวมอยู่

ในรายไดอ่ื้นจ านวน 278 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสุทธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 222 ลา้นบาท 

2560 2561 2562 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2562 

รายได้รวม (ล้านบาท)  

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ รายไดจ้ากธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 

6,612 7,094 
8,232 

1,883 2,116 
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สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 

รายได้ 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือ

แพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืน ๆ โดยมีรายไดร้วม 8,232 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 16.0 จากธุรกิจรักษาพยาบาล
ในประเทศ และรายไดจ้ากการขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิงเคาน์ต้ี 

ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  มีรายได ้7,461 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 13.4  

 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาล

ธนบุรีบ ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง มีรายได ้6,754 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) การเปิดใหบ้ริการของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ส่งผลใหร้ายไดเ้ติบโตร้อยละ 13.5   

2) มีการเปิดศูนยต์รวจรักษาเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการในศูนยเ์พ่ิมข้ึน  

3) มีการรักษาโรคซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหค้่าบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยต่อรายเพ่ิมข้ึน  

 ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้440 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่าท่ีปรึกษา

กบักลุ่มลูกคา้ต่างประเทศลดลงจ านวน 33 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้บางรายเสร็จส้ินแลว้ใน    ไตรมาส 

1/2561  

 ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้267 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษา

ลดลง 

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) 

ประกอบไปดว้ยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจ

ให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถานท่ี มีรายได ้756 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.7 จากการรับรู้รายไดก้ารขายห้องพกัอาศยัใน

โครงการ Jin Wellbeing County ในปี 2562 มีลูกคา้โอนห้องจ านวน 88 ห้อง หากนบัจากไตรมาส 4/2561 มีลูกคา้โอนห้องไปแลว้
ทั้งส้ิน 107 หอ้ง   

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 6,366 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.8 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ 
THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสามารถจ าแนกตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 5,861 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) ตน้ทุนค่าแพทย ์พยาบาล พนกังาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เพ่ิมข้ึน 656 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.6  

2) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เพ่ิมข้ึน 228 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนจาก 

- อาคารโรงพยาบาลท่ีสร้างเสร็จแลว้ของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง และจากการ
ซ้ือเคร่ืองมือแพทยข์องกลุ่มกิจการ จ านวน 118 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4  
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- การจดัประเภทสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จากค่าใชจ่้ายในการบริหารมาเป็น
ตน้ทุน จ านวน 110 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.3 

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 492 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.4 ซ่ึง
ตน้ทุนดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย  

1)  ตน้ทุนหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงเพ่ิมข้ึนสมัพนัธ์กบัการเติบโตของรายได ้ 

2) ตน้ทุนสินคา้จากการขายเคร่ืองมือทนัตกรรม ซ่ึงลดลงมากกวา่ยอดรายไดท่ี้ลดลง เน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีการขายสินคา้
ท่ีมีก าไรขั้นตน้สูงกวา่ในปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,397 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 โดยการเปล่ียนแปลงของ

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร เพ่ิมข้ึน 104 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 เน่ืองจากมี
การเปิดโรงพยาบาลใหม่และพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานของบริษทั   

แตอ่ยา่งไรก็ตามมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) ค่าใชจ่้ายทางดา้นการตลาด จ านวน 52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8  

2) การจดัประเภทค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จากค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ไปเป็นตน้ทุน คิดเป็นร้อยละ 8.2  

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน 216 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.0 ซ่ึงเม่ือเทียบจากเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวน 8,976 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน ท่ีมีจ านวน 6,196 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม THG บริหารการกูย้ืมเงิน และในระหวา่งปีมีการ

จดัสรรสดัส่วนโครงสร้างระหวา่งเงินกูร้ะยะสั้นและเงินกูร้ะยะยาวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีอตัราดอกเบ้ียกูย้มืเฉล่ียลดลง จาก
ร้อยละ 2.9 เหลือร้อยละ 2.8 

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 1,870 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.3 และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 22.7 จากร้อยละ 26.9 ในปีท่ี

ผา่นมามีสาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าท่ีปรึกษาจากลูกคา้ต่างประเทศลดลง  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 462 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.8 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 5.6 จากร้อยละ 4.9 มีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีก าไรจากการขายเงินลงทุน 
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4/2562 เทยีบกบัไตรมาส 4/2561 

THG มีรายไดร้วม 2,116 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 12.4 โดยสามารถแบ่งธุรกิจไดด้งัน้ี  

1) ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีรายได ้1,992 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 19.6 ประกอบดว้ย 

- ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศซ่ึงมีรายได ้1,818 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.4 จากการเปิดโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุง

เมือง  

- ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้111 ลา้นบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากงวดก่อน 

- ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้63 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 31.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัส้ินสุดสัญญา

กบัโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ส้ินปี 2561  

2) ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมอืแพทย์ มีรายได ้117 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 44.5 เน่ืองจากในไตรมาส 4/2561 มีจ านวน

ห้องจากการขายห้องพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County จ านวน 19 ห้อง ในขณะท่ีไตรมาส 4/2562 มีจ านวน 5 
หอ้ง  

ตน้ทุนรวม 1,660 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ 
THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงเพ่ิมตามการเติบโตของรายได ้ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 300 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25.4 สาเหตุหลกัเกิดจากโรงพยาบาล

ธนบุรี บ ารุงเมือง มีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดด าเนินงาน ซ่ึงค่าใชจ่้ายบริหารลดลงประมาณ 92.2 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.1 ซ่ึงค่าใชจ่้ายไดถู้กจดัประเภทไปเป็นตน้ทุน หลงัจากเปิดด าเนินงาน  

ตน้ทุนทางการเงิน 68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.4 จากเงินกูท่ี้สูงกวา่ปีก่อน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุน
การกูย้มืใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 21.6 จากร้อยละ 25.8  ในปีท่ีผา่นมามีสาเหตุหลกัมาจากโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง 
ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมเปิดด าเนินการ และในกลุ่มธุรกิจจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาล ซ่ึงมีตน้ทุนสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัการเติบโตของรายได ้

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 3.9 จากร้อยละ 1.2 มีสาเหตุหลกัมาจากโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมืองมีผลประกอบดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี

ก่อน 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2562 
ไตรมาส 

4/2561 
เปลีย่นแปลง ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ 1,992 1,665 19.6% 7,461 6,579 13.4% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 117 211 -44.5% 756 492 53.7% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ 7 7 0.0% 15 23 -34.8% 

รายได้รวม 2,116 1,883 12.4% 8,232 7,094 16.0% 

ตน้ทุนธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ (1,580) (1,244) 27.0% (5,861) (4,834) 21.2% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (77) (150) -48.7% (492) (336) 46.1% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืน ๆ (3) (4) -25.0% (13) (15) -13.3% 

ต้นทุนรวม (1,660) (1,398) 18.7% (6,366) (5,185) 22.8% 

ก าไรขั้นต้น 456 485 -6.0% 1,866 1,909 -2.3% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (300) (402) -25.4% (1,397) (1,379) 1.3% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

347 197 76.1% 1,419 1,094 29.7% 

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

347 197 76.1% 1,236 1,012 22.1% 

ตน้ทุนทางการเงิน (68) (39) 74.4% (216) (144) 50.0% 

ก าไรส าหรับงวด 80 30 166.7% 459 367 25.1% 

ก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 80 30 166.7% 314 302 4.0% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 82 22 272.7% 462 348 32.8% 

ก าไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพเิศษ) 82 22 272.7% 311 282 10.2% 

 

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 4/2561 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ 21.6% 25.8% 22.7% 26.9% 

อตัราก าไร EBITDA 16.4% 10.5% 17.2% 15.4% 

อตัราก าไร EBITDA  (ไม่รวมรายการพิเศษ) 16.4% 10.5% 15.0% 14.3% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 3.9% 1.2% 5.6% 4.9% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 3.9% 1.2% 3.8% 4.0% 

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.โรงพยาบาลราชธานี 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 31 ธนัวาคม 2562 THG มีสินทรัพยร์วม 20,285 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 17,927 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 449 ลา้นบาท เน่ืองจากมียอดผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลให้ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน
ไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  ส่วนลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากการใหเ้ช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ย 

- สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 252 ลา้นบาท จากหอ้งพกัโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงก่อสร้างเสร็จแลว้ 
- ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร เพ่ิมข้ึน จ านวน 106 ลา้นบาท จากการก่อสร้างของโครงการ 

Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) เพ่ิมข้ึน จ านวน 198  ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีการลงทุนเพ่ิมในโรงพยาบาล Ar Yu 
International ประเทศเมียนมา ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานระหวา่งปี  

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย ์เพ่ิมข้ึน จ านวน 1,364 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง  โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา สถาบนัจิณณ์เวลเนส และการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองมือแพทย ์และอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ 

 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 THG มีหน้ีสินรวม 11,503 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 9,201 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดย
หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัมีเงินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,692 ลา้นบาท เพ่ือน ามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ  

 
 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 THG มีส่วนของเจา้ของรวม 8,782 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 8,726 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิประจ าปี โดยในระหวา่งปีบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 2 รอบ จ านวนเงินทั้งส้ิน 382 ลา้นบาท 
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งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) ส้ินปี 2562 ส้ินปี 2561 เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 5,025 4,268 17.7% 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,260 13,659 11.7% 

สินทรัพย์รวม 20,285 17,927 13.2% 

หน้ีสินหมุนเวียน 5,127 5,325 -3.7% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 6,376 3,876 64.5% 

หนีสิ้นรวม 11,503 9,201 25.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,782 8,726 0.6% 

 

 
 

งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 0.8 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.2% 3.9% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.5 0.5 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (%) 5.6% 4.2% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.3 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 6.3 5.7 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า) 2.2 2.0 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.7 4.4 
 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุนในปี 2562 เทยีบกบัปี 2561 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน 171 ลา้นบาท ใชล้ดลงร้อยละ 3.4 เน่ืองจาก THG ไดมี้การลงทุนลดลง ในโครงการ 

Jin Wellbeing County ซ่ึงสร้างเสร็จแลว้ 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกจิกรรมลงทุน 2,161 ลา้นบาท ใชเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 เน่ืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายเงินเพ่ือ

ซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีไ่ด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 2,253 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 เน่ืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกูย้มื

เงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือน าไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
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งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (171) (177) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,161) (1,827) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,253 2,164 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (79) 160 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 663 742 

 

 

 


