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THGจอนำเขาวัคซีนซโินแวคพ.ค.นี้ ลั่นรายไดปนี้โต 10% เล็งจับมอืจุฬาฯ ลุยกัญชง 

  

         “THG” เล็งนำเขาวัคซีนโควิด-19 ของ “ซโินแวค” 1.5 แสนโดส เขามาชวงปลาย พ.ค.นี้ ลั่นรายไดป 64 

โต 7-10% หลงัคาดเศรษฐกิจฟนตัว ทุมงบ 1,130 ลานบาท ลุยขยายธุรกิจ ขณะที่ซุมเจรจาพันธมิตรกลุมพลังงาน

รวมลงทุนเฮลทแคร และเตรยีมจับมือศูนยวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สระบุร ีเพื่อปลูกและสกัดกัญชง 

นายธนาธิป ศุภประดิษฐ รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป 

จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปดเผยวา หากภาครัฐเปดโอกาสใหโรงพยาบาลเอกชนสามารถนำเขาวัคซีนไดเอง จะ

ชวยใหกระจายวัคซีนไดรวดเร็วย่ิงข้ึน เขาถึงคนหมูมาก ชวยใหเกิดภูมิคุมกันหมูไดเร็ว ลดความเสี่ยงของการระบาด 

และชวยสรางความมั่นใจใหกับประชาชน อีกทั้งยังมีกลุมคนบางสวนโดยเฉพาะในภาคบริการ ที่มีสวนสำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่แมไมใชกลุมเสี่ยงหลัก แตตองพบปะผูคนจำนวนมาก ก็ตองการเขาถึงวัคซีนอยางรวดเร็ว

เชนกัน 

โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางการนำเขาวัคซีนปองกันโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1.5 แสนโดส ซึ่งเปนการ

สั่งซื้อผานองคการเภสัชกรรม (อภ.) หนวยงานรัฐวิสาหกิจเดียว ภายใต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาดจะสามารถ

นำเขามาไดในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เพ่ือใหบริการกับกลุมลูกคาของโรงพยาบาล 

ขณะที่แนวโนมผลการดำเนินงานในป 2564 ทั ้งรายไดและกำไรสุทธิคาดวาจะเติบโตจากปกอนที่มีฐานตํ่า

เนื่องจากไดรับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบริษัทวางเปาหมายรายไดรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 7-10% จากฐานป

กอนที่ตํ่า ซึ่งมีรายไดรวมกวา 7,488 ลานบาท โดยสัดสวนรายไดประมาณ 93% จะมาจากธุรกิจโรงพยาบาลเปน

หลัก สวนอีก 7% มาจากธุรกิจอื่น ๆ 

ทั้งนี้ จากการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจป 2564 มีแนวโนมฟนตัว และการไดรับวัคซีนปองกัน COVID-19 เปน

ปจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นของประชาชนในการกลับมาใชชีวิตตามปกติ และลูกคาตางชาติจะเริ่มกลับเขามาใน

ประเทศไทย ไดมากขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะสงผลดตีอภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสขุภาพ 

สำหรับแผนธุรกิจในป 2564 บรษิัทจะมุงเนนขยายการใหบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพแกคนในทุกชวง

อายุ วางแผนงานใหเหมาะกับกลยุทธการเติบโตของแตละธุรกิจ เชน โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับ

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒน า กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์  0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพขาวหุนออนไลน    ฉบับประจำวันที ่17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว  56,848.- 
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ตติยภูมิ (Tertiary care) ที่มีความสามารถรักษาโรคที่มีความซับซอน ยังคงเดินหนาขยายกำลังการใหบริการ 

ลงทุนกอสรางอาคารใหม จัดหาเครื่องมือแพทยและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับคนไข 

ขณะที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีบริการตรวจรักษาเฉพาะทางและดูแลสุขภาพ

ระดับพรีเมียม 6 ดาว คาดวาจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น หากเริ่มเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ จะ

สงผลดีกลุม Health Tourism ที่จะเดินทางเขาประเทศเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามปจจุบัน รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ได

ขยายตลาดคนไขในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนคนไขตางชาติที่ชะลอตัว โดยสัดสวนลูกคากอนเกิดโควิด-19 อยูที่

ประมาณ 90% สรางรายไดประมาณ 100 ลานบาทตอเดือน แตหลังโควิด-19 ไดรับผลกระทบรายไดลดลงเหลือ

ประมาณ 50-70 ลานบาทตอป 

สวนโครงการ จิณณ เวลบีอิ้ง เคานตี้ รังสติ บนเนื้อที่กวา 140 ไร ที่พัฒนาเปนที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน  494 

ยูนิต รองรับคนวัยเกษียณ ภายในโครงการมีโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (โรงพยาบาลฟนฟูสำหรับผูสูงวัย) และจิณณ 

เวลเนส เพื่อดูแลสุขภาพแกผูอยูอาศัย ลาสุดโครงการอยูระหวางพัฒนาพื้นที่รองรับไลฟสไตล สรางชีวิตชีวา เชน 

ทำฟารมปลูกผักผลไมออรแกนิก จัดสวน สระบัว มองไกลถึงการสรางพื้นที่ชอปปงแบบเอาตดอร ซูเปอรมารเก็ต 

รานเสริมสวย รานคา และยังจัดกิจกรรมเชิญกลุมเปาหมาย ทดลองพักอาศัยภายในโครงการ พรอมทำกิจกรรม

หลากหลาย เพื่อสัมผัสประสบการณการใชชีวิตในจิณณ เวลบีอิ้ง เคานตี้ ที่แตกตางจากโครงการอื่น ๆ ปจจุบัน

โครงการดังกลาวไดขายใหกับลูกคาชาวตางชาติไปแลวจำนวน 150–160 หอง 

นายธนาธิป กลาวอีกวา ลาสุด THG ไดเปดโครงการ ธนบุรี เฮลท วิลเลจ (คอนโดมิเนียมเชา) ยานประชาอุทิศ ที่

พัฒนาเปนศูนยดูแลผูสงูอายุ ผูปวยพักฟน ผูปวยติดเตียง ภายใตมาตรฐานทีมแพทยและพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี 

ที่มีประสบการณดานการรกัษาพยาบาลมากวา 40 ป โดยมีทีมแพทยตรวจเย่ียม พยาบาล และเจาหนาที่ 24 ชั่วโมง 

บริการอาหารและกิจกรรมฟนฟู ซึ่งปจจุบันเปดใหบริการแลว อัตราคาบริการเดือนละประมาณ 30,000-50,000 

บาท 

นอกจากนี้ บริษัท ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ในเครือ THG ไดรวมมือดานการบริการวิชาการแก

ศูนยหัวใจของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน (จ.นนทบุรี) ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ (มศว) โดยพัฒนาเปน Excellent Center ใหบริการ 24 ชั่วโมง สามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

แบบครบวงจร คาดวาจะเปดใหบริการเต็มรูปแบบไตรมาส 2/2564  อีกทั้งปจจุบัน มีการเจรจากับพันธมิตร

กลุมพลังงาน เพ่ือลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (เฮลทแคร) คาดจะเห็นความชัดเจนภายในป 2564 และยังมี

การเจรจากับศูนยวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สระบุรี เพื่อปลูกและสกัดกัญชงดวย 

สวนงบการลงทุนในป 2564 บริษัทวางไวที่ประมาณ 1,130 ลานบาท แบงเปน 1. ลงทุนกอสรางอาคารใหม 

จัดหาเครื่องมือแพทยและเทคโนโลยีทันสมัย ในโรงพยาบาลธนบุรี 1 จำนวน 483 ลานบาท, 2. ใชในโรงพยาบาล

ธนบุรี 2 จำนวน 187 ลานบาท, 3. ใชในโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำนวน 250 ลานบาท, 4. ใชในโครงการ 
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จิณณ เวลบีอิ้ง เคานตี้ รังสิต จำนวน 43 ลานบาท และ 5. ใชในโครงการ ธนบุรี เฮลท วิลเลจ จำนวน 165 ลาน

บาท 

 

 

 


