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ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2561  

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2561 ของ บมจ.ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (“THG”) ยงัมรีายไดเ้ตบิโต จากธุรกจิหลกัคอืธุรกจิ
รกัษาพยาบาลในประเทศทีม่คีนไขเ้ขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้และเตบิโตจากความสามารถในการรกัษาโรคซบัซอ้นเพิม่ขึน้ ดว้ยการ
เพิม่ศูนยต์รวจรกัษาและมแีพทยเ์ฉพาะทางเพิม่ขึน้ ทีร่พ.ธนบุร ีและรพ.ธนบุร ี2 ส่วนรพ.ราษฎรย์นิด ีกม็ผีลประกอบการดขีึน้
เช่นกนั หลงัจากกลบัมาใหบ้รกิารคนไขส้ทิธิประกนัทีล่ดลง ทัง้นี้ ในปี 2561 รพ.ธนบุรบี ารุงเมอืง อยู่ในช่วงก่อสรา้งและตกแต่ง 
และเริม่จา้งพนกังาน เตรยีมความพรอ้ม เตรยีมระบบงาน เพื่อรองรบัการเปิดใหบ้รกิารในช่วงตน้ปี 2562 

สว่นธุรกจิรบัจา้งบรหิารโรงพยาบาลลดลง โดยมสีาเหตุหลกัจากรายไดท้ีป่รกึษาส าหรบัลกูคา้ต่างประเทศลดลง อย่างไร
กด็ ีTHG ไดเ้จรจากบัพนัธมติร และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการรบัเป็นทีป่รกึษาใหก้บัโรงพยาบาลในต่างประเทศ อกีทัง้ยงัมกีาร
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงการร่วมมอื (MOU) กบัลูกค้าในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะเริม่ด าเนินการไดใ้นปี 2562 
สว่นธุรกจิบรหิารศนูยห์วัใจเตบิโตด ีจากการเปิดศูนยห์วัใจเพิม่เตมิ ที ่รพ.พทัลุง ซึง่ไดผ้ลการตอบรบัทีด่ ีโดยเริม่รบัคนไขส้ทิธิ
หลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้าไดต้ัง้แต่เดอืนตุลาคม 2561 จงึมคีนไขเ้พิม่ขึน้ 

ส าหรบัธุรกจิโรงพยาบาลในต่างประเทศ ในส่วนโรงพยาบาล Welly ในจนี ปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อน มคีนไขใ้ห้ความ
เชื่อถอื เขา้มารบัการรกัษาเพิม่ขึน้ จงึมผีลขาดทุนลดลง ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมยีนมา ไดเ้ปิดด าเนินการ
เบือ้งตน้ส าหรบัคนไขน้อกในเดอืนกนัยายน และคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารเตม็รูปแบบในไตรมาส 1/2562 ในช่วงต้นนี้ยงัมผีลการ
ด าเนินขาดทุนเช่นกนั จากการลงทุนในเรื่องบุคลากร ระบบงาน และเพิม่ศกัยภาพการบรกิาร คาดว่าจะมผีลการด าเนินทีด่ขี ึน้ใน
ปี 2562 เป็นตน้ไป 

ในช่วงปลายปี 2561 โครงการ Jin Wellbeing County ทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูวยั พรอ้มบรกิารทางการแพทยค์รบวงจร 
ไดเ้ริม่โอนหอ้งพกัส าหรบัลูกคา้บางส่วน จ านวน 19 หอ้ง โดยรบัรูร้ายได้และต้นทุนส่วนนี้ในไตรมาส 4/2561 อาคารพกัอาศยั
สว่นทีเ่หลอื ยงัด าเนินการก่อสรา้งและเกบ็รายละเอยีดการตกแต่ง ส่วนอาคาร รพ.ธนบุรบีูรณา และ Jin Wellness Institute ยงั
อยู่ในระหว่างก่อสรา้ง คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารไดช้่วงครึง่หลงัของปี 2562 นอกจากนี้ ในปี 2561 ยงัมกีารก่อสรา้ง ปรบัปรุงอาคาร 
พรอ้มเริม่เปิดขาย โครงการ Thonburi Health Village ซึง่เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัเพื่อผูส้งูวยัและกลุ่มคนรกัสุขภาพ คาดว่าจะ
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2562 

ในช่วงที ่THG ด าเนินการขยายธุรกจิและโครงการใหม่ ไดก้่อใหเ้กดิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีก่ระทบต่อผลการด าเนินงาน 
โดยมตีน้ทุนขายและบรกิาร เช่น ค่าแพทย ์ค่ายา ตน้ทุนโครงการทีพ่กัอาศยั ทีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโตของรายได ้และมคี่าใชจ้่าย 
เช่น ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร การขาย การตลาด การศกึษาและพฒันาโครงการ เพิม่ขึน้ เพื่อเตรยีม
รองรบัการเตบิโตของธุรกจิ สง่ผลใหก้ าไรชะลอตวัลง แต่ THG ไดพ้ยายามควบคุมค่าใชจ้่าย ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

ทัง้นี้ หากดูผลก าไรในภาพรวม จะเห็นว่าธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศซึ่งเป็นธุรกิจหลกั ยงัคงเติบโตได้อย่าง
แขง็แกร่ง ทัง้รายไดแ้ละก าไร แต่โครงการใหม่ เช่น โรงพยาบาลในต่างประเทศ รพ.ธนบุรบี ารุงเมอืง และ Jin Wellbeing County 
ทีอ่ยู่ในช่วงเริม่ต้นนี้ ยงัมผีลการด าเนินงานขาดทุน ผนวกกบัก าไรที่ลดลงของธุรกจิการเป็นที่ปรกึษาในต่างประเทศ จงึส่งผล
กระทบใหก้ าไรรวมลดลงมากกว่าการเตบิโตจากธุรกจิหลกั อย่างไรกด็ ีTHG ยงัคงมุ่งเน้นเร่งสรา้งรายได้และควบคุมค่าใชจ้่าย
ของโครงการใหม่เหล่าน้ี เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานปรบัตวัดขีึน้และสรา้งผลตอบแทนไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2561 
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ส าหรบัปี 2562 คาดว่าธุรกจิรกัษาพยาบาลในประเทศจะยงัมแีนวโน้มเตบิโตต่อไป และมรีายไดเ้พิม่จากโรงพยาบาล
แห่งใหม่ ไดแ้ก่ รพ.ธนบุรบี ารุงเมอืง ทีเ่ปิดใหบ้รกิารในเดอืนมกราคม 2562 และรพ.ธนบุรทีุ่งสง ทีค่าดว่าจะเปิดใหบ้รกิารไดใ้น
ครึง่หลงัของปี 2562 นอกจากนี้ โครงการ Jin Wellbeing County ในสว่นแรก จะสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ และยงัมเีป้าหมายในการขาย
หอ้งเพิม่เตมิ และทยอยโอนหอ้งพกัต่อไป  และยงัเตรยีมเปิดบรกิารในส่วน รพ.ธนบุรบีูรณา และ Jin Wellness Institute ซึง่จะ
เป็นการเพิม่รายไดใ้นอกีสว่นหนึ่ง 

 

 

 

เหตกุารณ์ส าคญั ในปี 2561 

1. การลงทุนเพ่ิมในกิจการรว่มค้า  
เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 THG ไดท้ าสญัญากบั WJ International Hospital Management Co., Ltd. (“WJ”) 
เพื่อซือ้หุน้ Ar Yu International Health Care Company Limited (“ARYU”) ในส่วนของ WJ การท าสญัญาดงักล่าว
เพื่อใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน ARYU เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 40 โดยในไตรมาสที ่1/2561 บรษิทัไดจ้่ายช าระ
ค่าหุน้ดงักล่าวใหก้บั WJ ในสว่นทีช่ าระไปแลว้ จ านวน 0.65 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และจ่ายช าระค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืใหก้บั 
ARYU เป็นจ านวนเงนิ 14.35 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 THG ไดจ้่ายช าระเพื่อลงทุนทัง้สิน้จ านวน 
20 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 

2. การจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 
ในไตรมาส 1/2561 บรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ราชธานี โรจนะ จ ากดั (โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ) ซึง่มรีาคา
ทุน 30 ลา้นบาท ในราคา 82 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว จ านวน 52 ลา้นบาท 

  

2559 2560 2561 ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 4/2561 

รายได้รวม (ล้านบาท)  

รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์ รายไดจ้ากธุรกจิบรบิาลผูป้่วยและเครือ่งมอืแพทย ์ รายไดจ้ากธุรกจิอื่นๆ 

1,833 

6,612 7,094 

1,738 

6,229 
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3. การลงทุนในบริษทัย่อย 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนในบรษิทัธนราษฎร์
ทุ่งสง จ ากดั โดยการซื้อหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดภายใต้กรอบการลงทุนเป็น
จ านวน 240 ลา้นบาท 
จากนัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่กรอบการ
ลงทุนในบรษิทัธนราษฎรท์ุ่งสง จ ากดั เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ 360 ลา้นบาท เนื่องจาก บรษิทัธนราษฎรท์ุ่งสง จ ากดั มี
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 600 ลา้นบาท และ THG ตอ้งการด ารงสดัสว่นการลงทุนไว ้
ณ วนัที ่7 พฤศจกิายน 2561 THG ไดด้ าเนินการลงทุนใน บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ตามมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการ โดยสรุปแลว้ THG ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 51.12 และเป็นการถอืหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงโดยออ้ม ผ่านบรษิทัย่อย บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีในสดัสว่นรอ้ยละ 5.31 รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 56.43 
  

4. การเปิดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital 
ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิัทร่วมคา้ที่ THG ไดร้่วมลงทุน ได้ด าเนินการเปิดโรงพยาบาล Ar Yu International 
Hospital ณ เมอืงย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา โดยเบือ้งต้นไดเ้ปิดในส่วนการใหบ้รกิารคนไขน้อก และคาด
ว่าจะเปิดเตม็รปูแบบในไตรมาส 1/2562 

 

สรปุผลการด าเนินงานปี 2561 เทียบกบัปี 2560 

รายได้ 

รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกจิให้บรกิารทางการแพทย์ ธุรกจิบรบิาลผู้ป่วยและ
เครื่องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกจิอื่นๆ โดยมรีายไดร้วม 7,094 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 7.3 จากธุรกจิ
รกัษาพยาบาลในประเทศ และรายไดจ้ากการขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County  

ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์ มรีายได ้6,579 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 6.6  

 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี  2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินด ี
โรงพยาบาลธนบุรบี ารุงเมอืง และโรงพยาบาลธนบุรทีุ่งสง มรีายได ้5,809 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.4 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจาก 1) มจี านวนผูป้ว่ยเขา้มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ โดยส่วนหน่ึงมาจากการร่วมมอืกบับรษิทัประกนั  2) มกีาร
เปิดศนูยต์รวจรกัษาเพิม่ขึน้ สง่ผลใหม้ลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารในศนูยเ์พิม่ขึน้ 3) มกีารรกัษาโรคซบัซอ้นเพิม่ขึน้ ส่งผลให้
ค่าบรกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยต่อรายเพิม่ขึน้  

 ธุรกจิรบัจา้งเหมาบรหิารโรงพยาบาลมรีายได ้494 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17.4 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่าที่
ปรกึษากบักลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลงจ านวน 67 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัไดใ้ห้บรกิารกบัลูกคา้บางรายเสรจ็สิน้แลว้ใน    
ไตรมาส 1/2561  

 ธุรกจิศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทางมรีายได ้276 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดใหบ้รกิารศูนย์
หวัใจทีโ่รงพยาบาลธนบุร ี2 ในเดอืน มถุินายน 2560 และโรงพยาบาลพทัลุง ในเดอืนเมษายน 2561 ซึง่มปีรมิาณผูป้ว่ย
ทีเ่พิม่ขึน้จากการไดร้บัสทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้าในเดอืนตุลาคม 2561 
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ธรุกิจการบริบาลผูป่้วยและเครือ่งมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) 

ประกอบดว้ยธุรกจิโครงการทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูวยั ธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและรา้นขายยา และธุรกจิ
ใหบ้รกิารเวชศาสตรฟ้ื์นฟูนอกสถานที่ มรีายได ้492 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.8 จากการรบัรูร้ายไดก้ารขายหอ้งพกัอาศยัใน
โครงการ Jin Wellbeing County ซึง่ในไตรมาสที ่4/2561 นี้ มลีกูคา้บางสว่นไดท้ยอยโอนหอ้งไปแลว้จ านวน 19 หอ้ง   

ธรุกิจอืน่ๆ 

 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พื่อการบรหิารโรงพยาบาล และธุรกจิพฒันาโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ มรีายได ้23 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.5 เนื่องจากในปีก่อนมงีานโครงการพฒันาระบบ
บรหิารโรงพยาบาลของลกูคา้ต่างประเทศ  ซึง่รายไดส้ว่นใหญ่เกดิขึน้และใหบ้รกิารแลว้ 

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 5,185 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.5 ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของรายไดร้วม โดยต้นทุนหลกั
ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บรกิารทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ซึง่สามารถจ าแนกต้นทุนของทัง้ 3 
ธุรกจิไดด้งันี้ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์มตีน้ทุน 4,834 ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแพทย ์พยาบาล พนกังาน 
ค่ายาและเวชภณัฑ ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 ซึง่เพิม่ตามการเตบิโตของรายได ้และยงัมีค่าเสื่อมราคา จากการก่อสรา้งอาคารและซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทยเ์พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ธุรกจิการบรบิาลผูป้่วยและเครื่องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) มตี้นทุน 336 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
21.3 ซึ่งต้นทุนดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 1)  ต้นทุนสนิค้าจากการขายเครื่องมอืทนัตกรรม ซึ่งเพิม่ขึน้มากกว่ายอด
รายไดท้ี่เพิม่ขึน้ เนื่องจากในไตรมาสนี้มกีารขายสนิคา้ทีม่กี าไรขัน้ต้นต ่ากว่าในปีก่อน 2) ต้นทุนหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin 
Wellbeing County  

ธุรกจิอื่น มตีน้ทุน 15 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.3 ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายไดท้ีล่ดลง โดยส่วนใหญ่จะประกอบ
ไปดว้ย ตน้ทุนพนกังานในธุรกจิพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พื่อการบรหิารโรงพยาบาล   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,379  ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.2 เป็นการเพิม่ขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากร ค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการศกึษาและพฒันาโครงการใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานของบรษิทั โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2561 เมื่อมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อเปิดใหบ้รกิาร รพ.ธนบุรบี ารุงเมอืง และมี
การสง่เสรมิการขายเพื่อเตรยีมการโอนหอ้งพกัในโครงการ Jin Wellbeing County 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิ 144 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.6 ซึง่เมื่อเทยีบจากเงนิกูท้ี่มภีาระดอกเบี้ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวน 6,196 ลา้นบาท สงูกว่าปีก่อน ทีม่จี านวน 3,683 ลา้นบาท สะทอ้นใหเ้หน็ว่า THG บรหิารการกูย้มืเงนิไดด้ ีและมี
อตัราดอกเบีย้กูย้มืเฉลีย่ลดลง จากรอ้ยละ 4.4 เหลอืรอ้ยละ 2.9 
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ก าไร 

ก าไรขัน้ต้น 1,909 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.3 และอตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 26.9 จากรอ้ยละ 27.7 
ในปีทีผ่่านมามสีาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าทีป่รกึษาจากลกูคา้ต่างประเทศลดลง  

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 348 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 37.2 โดยมอีตัราก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ลดลง เป็นรอ้ยละ 4.9 จากรอ้ยละ 8.4 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ตามการขยายธุรกจิ 

 

สรปุผลการด าเนินงานไตรมาส 4/2561 เทียบกบัไตรมาส 4/2560 

THG มรีายไดร้วม 1,883 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 8.3 โดยสามารถแบ่งธุรกจิไดด้งันี้  

1) ธรุกิจให้บริการทางการแพทยท์ีม่รีายได ้1,665 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 2.0 ประกอบดว้ย 
- ธุรกจิรกัษาพยาบาลในประเทศซึง่มรีายได ้1,462 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้และ

ค่ารกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้จากการรกัษาโรคซบัซอ้นเพิม่ขึน้ 
- ธุรกจิรบัจา้งเหมาบรหิารโรงพยาบาลมรีายได ้111 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 42.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก รายได้

ค่าทีป่รกึษากบักลุ่มลกูคา้ต่างประเทศลดลงจ านวน 55 ลา้นบาท 
- ธุรกจิศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมรีายได ้92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณผูป้่วยที่

เพิม่ขึน้จากการไดร้บัสทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้าทีศ่นูยห์วัใจโรงพยาบาลพทัลุงในเดอืนตุลาคม 2561 
2) ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย ์มรีายได ้211 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 142.5 จากการรบัรูร้ายไดก้าร

ขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County  
3) ธรุกิจอ่ืนๆ มรีายได ้7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 63.2 เนื่องจากในปีก่อนมงีานโครงการพฒันาระบบบรหิารโรงพยาบาล

ของลกูคา้ต่างประเทศ  ซึง่รายไดส้ว่นใหญ่เกดิขึน้และใหบ้รกิารแลว้ 

ตน้ทุนรวม 1,398 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกั
ของ THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ซึง่เพิม่ตามการเตบิโตของรายได้ และยงัมกีารบนัทกึต้นทุนของหอ้งพกั
อาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ทีไ่ดโ้อนใหล้กูคา้บางสว่นแลว้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 402  ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.7 เป็นการเพิม่ขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากร ค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการศกึษาและพฒันาโครงการใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานของบรษิทั โดยเฉพาะเมื่อมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อเปิดใหบ้รกิาร รพ.ธนบุรบี ารุงเมอืง และมกีารสง่เสรมิการขาย
เพื่อเตรยีมการโอนหอ้งพกัในโครงการ Jin Wellbeing County 

ตน้ทุนทางการเงนิ 39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.3 จากเงนิกูท้ีส่งูกว่าปีก่อน อย่างไรกต็ามทางบรษิทัมอีตัราดอกเบีย้
กูย้มืเฉลีย่ลดลง จากรอ้ยละ 4.1 เหลอืรอ้ยละ 3.0 

ก าไรขัน้ตน้ 485 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.5 และอตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 29.2 จากรอ้ยละ 25.8 ในปีที่
ผ่านมามสีาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าทีป่รกึษาจากลกูคา้ต่างประเทศลดลง  

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 22 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 86.1 โดยมอีตัราก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ลดลง เป็นรอ้ยละ 1.2 จากรอ้ยละ 9.1 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ตามการขยายธุรกจิ 
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สรปุข้อมูลทางการเงิน 

 
 

งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2561 
ไตรมาส 

4/2560 
เปล่ียนแปลง ปี 2561 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากธรุกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 1,665 1,632 2.0% 6,579 6,172 6.6% 

รายไดจ้ากธรุกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครื่องมอืแพทย ์ 211 87 142.5% 492 414 18.8% 

รายไดจ้ากธรุกจิอื่นๆ 7 19 -63.2% 23 26 11.5% 

รายได้รวม 1,883 1,738 8.3% 7,094 6,612 7.3% 

ตน้ทนุธรุกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ (1,244) (1,166) 6.7% (4,834) (4,488) 7.7% 

ตน้ทนุธรุกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครื่องมอืแพทย ์ (150) (56) 167.9% (336) (277) 21.3% 

ตน้ทนุธรุกจิอื่นๆ (4) (8) -50.0% (15) (16) -6.3% 

ต้นทุนรวม (1,398) (1,230) 13.7% (5,185) (4,781) 8.5% 

ก าไรขัน้ต้น 485 508 -4.5% 1,909 1,830 4.3% 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (402) (303) 32.7% (1,379) (1,005) 37.2% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และคา่ตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

197 313 -37.1% 1,094 1,147 -4.8% 

ตน้ทนุทางการเงนิ (39) (36) 8.3% (144) (161) 10.6% 

ก าไรส าหรบังวด 30 164 -81.7% 367 565 -35.0% 

ก าไรสทุธิ – บริษทัใหญ่ 22 158 -86.1% 348 554 -37.2% 

 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2560 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 25.8% 29.2% 26.9% 27.7% 

อตัราก าไร EBITDA 10.5% 18.0% 15.4% 17.3% 

อตัราก าไรสุทธ ิ– บรษิทัใหญ่ 1.2% 9.1% 4.9% 8.4% 
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ฐานะทางการเงิน  

สินทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 THG มสีนิทรพัยร์วม 17,927 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 14,010 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 
 สินทรพัยห์มุนเวียนโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 160 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัมบีรษิทัย่อยเพิม่จากการลงทุนระหว่างปี
และมกีารเตรยีมเงนิสดไวเ้พื่อใชจ้่ายส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัย่อยทีจ่ะเปิดด าเนินการในไตรมาส 1/2562  

- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 154 ลา้นบาท เนื่องจากมยีอดผูใ้ชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ จงึส่งผลใหลู้กหนี้การค้า
เพิม่ขึน้ไปในทศิทางเดยีวกนักบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้  สว่นลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้จากการใหเ้ช่าทีด่นิของบรษิทัย่อย 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพิม่ขึน้ 40 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัไดใ้หเ้งนิกูย้มืแก่กจิการ
ร่วมคา้ตามสดัสว่นการลงทุน 

- สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 932 ลา้นบาท จากโครงการ Jin Wellbeing County ในสว่นแรก ทีท่ยอยสรา้งเสรจ็ 
- ต้นทุนการพฒันาโครงการให้บรกิารทางการแพทย์ครบวงจร เพิม่ขึน้ จ านวน 335 ล้านบาท จากการก่อสรา้งของ

โครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 

- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ เพิม่ขึน้ จ านวน 328 ลา้นบาท เนื่องจาก บรษิทัไดท้ าการลงทุนใน Ar Yu เพื่อให้
สดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 เป็นร้อยละ 40 ตามมติคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 480 ลา้นบาท และการรบัรูผ้ล
ขาดทุนจากการด าเนินงานระหว่างปี  

 
- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย ์เพิม่ขึน้ จ านวน 2,063 ลา้นบาท เนื่องจาก บรษิทัย่อยได้

ท าการลงทุนก่อสร้างอาคาร ปรบัปรุงอาคาร และซื้อเครื่องมอืแพทย์  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรบัการเปิดด าเนินการของ 
โครงการ Jin Wellbeing County โครงการโรงพยาบาลธนบุร ีบ ารุงเมอืง และโรงพยาบาลธนบุรทีุ่งสง (บรษิทั ธนราษฎรท์ุ่งสง 
จ ากดั) 

- สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เพิม่ขึ้น 61 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัย่อยมกีารลงทุนระบบซอฟทแ์วร ์อาทเิช่น ระบบ ERP 
ระบบตดิตามตวัผูส้งูอายุ เพื่อรองรบัโครงการ Jin Wellbeing Country และระบบปฏบิตักิารส าหรบัโรงพยาบาลธนบุร ีบ ารุงเมอืง 

- เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า เพิม่ขึน้ 57 ล้านบาท (เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเช่ารวมกบัเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าทีต่ดัจ าหน่าย
ภายในหนึ่งปี) เนื่องจากบรษิัทย่อยมกีารจ่ายค่าเช่าที่ดนิและอาคารบนสทิธกิารเช่าให้แก่สภากาชาดไทยจนครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่าแลว้ 

 
อย่างไรกต็าม บรษิทัมเีงนิลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธ)ิ ลดลง 80 ลา้นบาท เนื่องจาก บรษิทัมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนใน

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ ากดั ราคาทุน 30 ลา้นบาท และมกีารโอนเงนิลงทุนในบรษิัท ธนราษฎรท์ุ่งสง จ ากดั 52 
ลา้นบาท ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย-บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจ ากดั (มหาชน) จากเงนิลงทุนระยะยาวอื่นไปเป็นเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย และเงนิลงทุนในตราสารทุน ลดลง จ านวน 133 ลา้นบาท เนื่องจาก เงนิลงทุนทีบ่รษิทัถอือยู่มมีูลค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุน ณ สิน้งวดลดลง 

 
หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 THG มหีนี้สนิรวม 9,201 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 5,345 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ โดยบรษิทัมเีงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้สทุธ ิ2,513 ลา้นบาท เพื่อน ามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ และบรษิทัมีเจา้หนี้การคา้
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และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้สทุธ ิ1,134 ลา้นบาท โดยเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ไปในทศิทางเดยีวกนักบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ และเจา้หนี้อื่นทีม่า
จากการซือ้สนิทรพัยแ์ละเงนิประกนัผลงาน จ านวน 710 ลา้นบาท โดยหลกั ๆ เกดิจากโครงการก่อสรา้ง Jin Wellbeing Country 
และโรงพยาบาลธนบุร ีบ ารุงเมอืง 

 
 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 THG มสี่วนของเจา้ของรวม 8,726 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 8,665 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 เนื่องจากมกีารเพิม่ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิัทย่อย จากการลงทุนใหม่ในไตรมาส 2/2561 
ทัง้นี้สว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลง เน่ืองจากมกีารจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ และผลประกอบการโดยรวมของบรษิทัลดลง 
เน่ืองจากการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ซึง่บรษิทัคาดว่าจะเริม่รบัรูร้ายไดส้ าหรบับางโครงการในช่วงไตรมาส 1/2562  

 

 
 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) ส้ินปี 2561 ส้ินปี 2560 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,268 2,615 63.2% 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 13,659 11,395 19.9% 

สินทรพัยร์วม 17,927 14,010 28.0% 

หนี้สนิหมนุเวยีน 5,325 1,279 316.3% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 3,876 4,066 -4.67% 

หน้ีสินรวม 9,201 5,345 72.1% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,726 8,665 0.7% 

 

 
 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ปี 2561 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคล่อง 0.8 2.0 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 3.9% 6.9% 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.5 0.6 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 4.2% 8.3% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.1 0.6 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อ EBITDA (เท่า) 5.7 3.2 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) (เท่า) 2.0 4.4 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 4.4 5.3 
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การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในปี 2561 เทียบกบัปี 2560 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 177 ล้านบาท ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 100 เนื่องจากบรษิทัมตี้นทุนการ
พฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้ของโครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village รวมถงึมี
ตน้ทุนส าหรบัการเปิดโรงพยาบาลธนบุรบี ารุงเมอืง 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,827 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.5 เนื่องจาก บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีาร
จ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 2,164 ลา้นบาท เพิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 เนื่องจาก บรษิทัมี
การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อน าไปใหบ้รษิทัย่อยลงทุนในโครงการต่าง ๆ 

 

 
 

งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน (177) 713 

กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,827) (1,516) 

กระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,164 824 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ 160 21 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 742 582 

 

 

 


