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ภาพรวมผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1 ปี 2563  

 เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในไตรมาส 1/2563 ส่งผลใหป้ระเทศไทยประกาศใชม้าตรการต่าง ๆ อยา่ง

เขม้งวดเพื่อรับมือและควบคุมการระบาดของโรค การประกาศงดการเดินทางเขา้ออกนอก-ในประเทศ การเวน้ระยะห่างทางสังคม 

การปิดกิจการบริการบางประเภท และการให้ประชาชนท างานและอยูแ่ต่ในบา้นเพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือ เป็นตน้ มาตรการ

เหล่าน้ีส่งผลใหจ้ านวนการติดโรค COVID-19 ลดลง แต่ก็ไดส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในหลายธุรกิจ ซ่ึง บมจ.ธนบุรี เฮลท์

แคร์ กรุ๊ป (THG) ไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบัจ านวนผูม้าใชบ้ริการในโรงพยาบาลลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ทั้งโรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  

ภาพรวมของธุรกิจรักษาพยาบาล มีรายไดเ้ติบโตจากธุรกิจรักษาพยาบาล ซ่ึงมีโรงพยาบาลท่ีเร่ิมด าเนินงานในปีก่อน ไดแ้ก่

โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เปิดใหบ้ริการในไตรมาส 1/2562 และโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เปิดให้บริการในไตรมาส 4/2562  จาก

การเปิดให้บริการของ 2 โรงพยาบาลตามท่ีกล่าวมา ท าให้รายไดใ้นไตรมาส 1/2563 เติบโตข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2562  ทั้งน้ี 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในเครือ THG มีคนไขเ้ป็นชาวไทย ยกเวน้ โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง ซ่ึงมีคนไขส่้วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ชดัเจนข้ึนในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนมีนาคม ท่ีคนไขใ้หม่ไม่สามารถเดินทาง
จากต่างประเทศมาได ้รวมถึงคนไขเ้ดิมทยอยเดินทางกลบัประเทศ 

ส่วนธุรกิจรับจา้งบริหารโรงพยาบาลในประเทศ มีรายไดค้่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายปีจากภาครัฐ ในขณะท่ี

ธุรกิจรับจา้งบริหารศูนยห์วัใจมีรายไดล้ดลงจากปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีท าให้คนไข้
บางรายชะลอการเขา้รักษาหรือท าหตัถการ 

ธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ส าหรับไตรมาสน้ี จะรวมเฉพาะผลการด าเนินงานจากโรงพยาบาล Ar Yu International 

Hospital ในประเทศเมียนมา เน่ืองจาก THG ไดข้ายหุน้ในกิจการร่วมคา้ท่ีด าเนินการโรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน ให้กบับริษทั 

WEGO ผูถื้อหุ้นเดิม ในส่วนของ Ar Yu International Hospital มีคนไขล้ดลงเล็กนอ้ย ดว้ยสถานการณ์โรค COVID-19 ในทิศทางท่ี

คลา้ยประเทศไทย จึงท าใหโ้รงพยาบาลดงักล่าวซ่ึงเปิดด าเนินการสมบูรณ์ปลายไตรมาส 1/2562 ยงัมีผลด าเนินงานขาดทุนอยู ่ แต่ใน
ไตรมาสน้ีไดรั้บปัจจยับวกจากอตัราแลกเปล่ียน ท าใหมี้ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลพกัฟ้ืนและฟ้ืนฟูสุขภาพ ท่ีตั้งในโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ไดเ้ปิดบริการ

เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ส่วนโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งวยั พร้อมบริการทางการแพทยค์รบวงจร มีผูซ้ื้อ

ทยอยโอนห้อง ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา แต่ยอดโอนรวมในไตรมาส 1/2563 มีจ านวน 10 ห้อง ชะลอตวัจากเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้
เน่ืองจากลูกคา้ ชะลอการตดัสินใจ ดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โรคระบาด 

ส าหรับแนวโนม้ในไตรมาสท่ี 2 น้ี คาดวา่เดือนเมษายน จะเป็นเดือนท่ีไดรั้บผลกระทบมากจากมาตรการในการควบคุมโรค

ระบาดท่ีเขม้งวดยิง่ข้ึน แต่คาดวา่เม่ือสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายลง ธุรกิจของ THG จะเร่ิมฟ้ืนตวัเป็นล าดบั โดยเฉพาะโรงพยาบาลธนบุรี 

ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลท่ีมีความสามารถในการรักษาขั้นสูง คาดวา่จะฟ้ืนตวัไดเ้ร็วเม่ือดูจากทิศทางท่ีเร่ิมดีข้ึนในเดือนพฤษภาคม ส่วน

โรงพยาบาลอ่ืนๆ เช่น ธนบุรี 2 และโรงพยาบาลในต่างจงัหวดั ก็คาดวา่จะฟ้ืนตวั สอดคลอ้งกบัอตัราการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโดยรวม 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2563 
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ทั้งน้ี โรงพยาบาลในเครือยงัรักษาสถานะทางการเงินและบริหารกระแสเงินสดเพื่อให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจได้

อยา่งเพียงพอ 

 

 

 

เหตุการณ์ส าคญั ในไตรมาส 1/2563 

1. การจ าหน่ายเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า  

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นในกิจการร่วมคา้ท่ีด าเนินการโรงพยาบาล Welly ใน

ประเทศจีน ใหก้บับริษทั WEGO ผูถื้อหุน้เดิม โดยบริษทัตกลงท่ีจะขายหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัถือในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวเป็น

เงินจ านวน 98.21 ลา้นเรนมินบิ ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัไดรั้บรู้รายการดงักล่าวในงวดน้ี ท าให้มีก าไรพิเศษ 

จ านวน 86 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการจ าหน่าย จ านวน 19 ลา้นบาท และรายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 67 ลา้น
บาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 THG ไดท้ าการจดัประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้-Welly ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย จ านวน 446 ลา้นบาท โดยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มีจ านวน  682 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่าจากการโอน
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย จ านวน 236 ลา้นบาท  
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2563 เทยีบกบั 1/2562 

รายได้ 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือ

แพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืน ๆ โดยมีรายไดร้วม 1,940 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 3.6 จากธุรกิจการให้บริการ
ทางการแพทย ์

ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  มีรายได ้1,813 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 9.8 

 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาล

ธนบุรีบ ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง มีรายได ้1,649 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

โรงพยาบาลธนบุรีบ ารุงเมือง ซ่ึงเร่ิมเปิดใหบ้ริการในไตรมาส 1/2562 และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ซ่ึงเร่ิมเปิดให้บริการใน

ไตรมาส 4/2562  

 

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์  

ประกอบด้วยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศัยส าหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจ

ใหบ้ริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟนูอกสถานท่ี มีรายได ้118 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 45.9 จากการรับรู้รายไดก้ารขายห้องพกัอาศยัในโครงการ 

Jin Wellbeing County ซ่ึงในไตรมาสท่ี 1/2563 น้ี มีลูกคา้โอนห้องไปจ านวน 10 ห้อง เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมียอด

โอนหอ้ง จ านวน 25 หอ้ง และรายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมลดลง เน่ืองจากในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีโครงการ
พิเศษจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมเพ่ือเป็นส่ือการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั 

 

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,540  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ 

THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสามารถจ าแนกตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 1,464 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.0 มีสาเหตุหลกัดงัน้ี 1) ตน้ทุนค่าเส่ือมราคา

และค่าตดัจ าหน่าย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2563 มีการเปิดพ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาลธนบุรีบ ารุงเมืองเพ่ิมข้ึนจาก

ในไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเร่ิมเปิดทยอยเปิดเป็นบางศูนย ์2) ตน้ทุนค่าแพทย ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 ซ่ึงสมัพนัธ์ไปตามยอดรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 3) 

การเร่ิมเปิดด าเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ท าให้มีตน้ทุนจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และ 4) ค่ายาและเวชภณัฑมี์

ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเวชภณัฑ์ โดยตอ้ง

จดัซ้ือเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นในราคาสูงข้ึนเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ เช่น หนา้กากอนามยั หนา้กาก N95 ถุงมือ และชุด PPE เป็นตน้ 
รวมทั้งมีการใชเ้วชภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงข้ึน เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัของบุคลากรทางการแพทย ์และผูป่้วยท่ีเขา้มาท าการรักษา  
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ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 73 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 45.1 ซ่ึง

ตน้ทุนดงักล่าว จะประกอบดว้ย 1)  ตน้ทุนสินคา้จากการขายเคร่ืองมือทนัตกรรม 2) ตน้ทุนห้องพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing 
County ซ่ึงในงวดน้ีลดลงสมัพนัธ์กบัยอดรายไดท่ี้ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 381 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.1  เน่ืองจากสาเหตุหลกั ดงัน้ี 1) ค่าท่ี

ปรึกษาลดลงร้อยละ 1 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2562 มีการจ้างท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ เพ่ือวางระบบการท างาน 2) ค่าเช่าด าเนินงาน

ลดลงร้อยะ 1 เน่ืองจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาใช ้ท าให้มีการรับรู้ค่าเช่าส่วนหน่ึงเป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน 65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.2 สาเหตุหลกัมาจากเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียสูงข้ึน รวมทั้งการบริหารปรับ

โครงสร้างเงินกูใ้ห้เหมาะสม โดยปรับเงินกูร้ะยะสั้นให้เป็นเงินกูร้ะยะยาวมากข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัโครงการลงทุน ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 เงินกูจ้  านวน 10,171 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน ท่ีมีจ านวน 7,362 ลา้นบาท 

ก าไร 

ก าไรขั้นตน้ 400 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.6  และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 20.6 จากร้อยละ 24.7 ในปีท่ี

ผ่านมามีสาเหตุหลกัมาจากธุรกิจกลุ่มให้บริการทางการแพทย ์มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 2.2 จากการเร่ิมเปิดด าเนินงานของ

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ในไตรมาส 4/2562 และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ซ่ึงส่งผลให้ผูม้าใชบ้ริการใน

โรงพยาบาลลดลง  และจากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทยมี์อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 2.2 เน่ืองจากรายไดล้ดลงจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนดงักล่าว ท าใหลู้กคา้มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ลดลง  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 4.3 จากร้อยละ 0.4  มีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีก าไรพิเศษจากการขายหุน้ในกิจการร่วมคา้  
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส  1/2562 เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ 1,813 1,651 9.8% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 118 218 -45.9% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 9 3 200.0% 

รายได้รวม 1,940 1,872 3.6% 

ตน้ทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ (1,464) (1,273) 15.0% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (73) (133) -45.1% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (3) (3) 0.0% 

ต้นทุนรวม (1,540) (1,409) 9.3% 

ก าไรขั้นต้น 400 463 -13.6% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 381 393 -3.1% 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

284 188 51.1% 

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

265 188 41.0% 

ตน้ทุนทางการเงิน 65 43 51.2% 

ก าไรส าหรับงวด 72 11 554.5% 

ก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) (15) 11 -236.4% 

ก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 83 8 937.5% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพเิศษ) (4) 8 -150.0% 

           

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส  1/2562 

อตัราก าไรขั้นตน้ 20.6% 24.7% 

อตัราก าไร EBITDA 14.6% 10.0% 

อตัราก าไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) 13.7% 10.0% 

อตัราก าไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 4.3% 0.4% 

อตัราก าไรขาดทุนสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) -0.2% 0.4% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ ไดแ้ก่  
1)  ก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จ านวน 19 ลา้นบาท 
2) การตั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จ านวน 67 ลา้นบาท 
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ฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 THG มีสินทรัพยร์วม 20,778 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 20,285 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

THG มีการน าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  (TAS 32 และ TFRS 9) และเร่ืองสัญญา
เช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมและไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีการแสดงรายการ ดงัน้ี 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
-เงินลงทุนระยะสั้น 
      
 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
-สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 
-สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
-เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีตดัจ าหน่ายภายในหน่ึงปี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
-สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
-เงินลงทุนในตราสารทุน  
-เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
-สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
-สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 
-เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า 
-ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ (ส่วนท่ีบนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน) 
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ส่วนท่ีบันทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
-สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

*ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 5 
 

สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 187 ลา้นบาท เน่ืองจาก โรงพยาบาลธนบุรีบ ารุงเมือง ซ่ึงมีรายไดเ้ติบโตข้ึน จึงส่งผล

ใหลู้กหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 
-  มีการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ โรงพยาบาล Welly จ านวน 445 ลา้นบาท จากเดิมท่ีเคยเป็นเงินลงทุน

ในกิจการร่วมคา้ เปล่ียนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เน่ืองจาก THG ไดท้ าสัญญาซ้ือขาย
หุน้ดงักล่าวแลว้ 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมลดลงจาก 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลงจ านวน 131 ลา้นบาท เน่ืองจาก
มูลค่ายติุธรรมของหุน้ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยมี์การปรับตวัลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 
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-เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ลดลง จากการจดัประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ โรงพยาบาล Welly ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

แต่อยา่งไรก็ตาม THG มีรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 
-สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ จากการน า TFRS16 มาถือปฏิบติั ท าให้ THG มียอดสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน จ านวน 

194 ลา้นบาท  
-ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน จ านวน 193 ลา้นบาท จากการลงทุนในเคร่ืองมือ

แพทย ์และงานก่อสร้างอาคาร 
 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 THG มีหน้ีสินรวม 12,096 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 11,503 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดย

หน้ีสินส่วนใหญ่ท่ีมีเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ีบริษทัมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 942 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

เป็นเงินกูย้มืระยาว ท่ีเบิกมาช าระคืนยอดเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสินให้สอดคลอ้งกบัการลงทุน รวมถึงใชเ้งินกูย้ืมใน

การพฒันาโครงการต่าง ๆ และเพ่ือน ามาจ่ายช าระหน้ีส าหรับโครงการท่ีแลว้เสร็จ โดยหลกั ๆ เกิดจากโครงการก่อสร้างโครงการ Jin 
Wellbeing Country และโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 

ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 THG มีส่วนของเจา้ของรวม 8,682  ลา้นบาท ลดลงจาก 8,782 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เน่ืองจากผลขาดทุนจากราคาของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งราคาปรับตวัลง 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 5,746 5,025 14.3% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,032 15,260 -1.5% 

สินทรัพย์รวม 20,778 20,285 2.4% 

หน้ีสินหมุนเวยีน 4,818 5,127 -6.0% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 7,278 6,376 14.1% 

หนีสิ้นรวม 12,096 11,503 5.2% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,682 8,782 -1.1% 
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งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.2 1.0 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.3 4.2 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.4 0.5 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 4.3 5.6 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.4 1.3 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 6.7 6.3 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) (เท่า) 2.1 2.2 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.4 3.7 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุนในไตรมาส 1/2563 เทยีบกบัไตรมาส 1/2562 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน 185 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12.7 เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืนลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 633 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 38.8 เน่ืองจาก THG มีการชะลอการลงทุน เน่ืองจากรอดู

สถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงโครงการหลกัท่ีลงทุนไดด้ าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้  

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  918 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21.0 เน่ืองจาก THG มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน

ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารจัดการเงินสด ท่ีตอ้งช าระให้กับเจา้หน้ีสินทรัพยข์องโครงการอยู่

ระหวา่งการลงทุนใหเ้ป็นไปตามงบประมาณการลงทุนจนแลว้เสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด อีกทั้งมีการทยอยจ่ายช าระคืนเงินตน้จาก
หน้ีระยะยาวของสถาบนัการเงิน 

 
 

งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในจากกิจกรรมด าเนินงาน (185) (212) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (633) (1,034) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 918 1,162 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 100 (84) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 763 658 

 

 

 


