บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

16.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

16.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 หมวดหลัก ได้แก่ ธุ รกิ จ
รักษำพยำบำล ธุ รกิ จกำรบริ บำลผูป้ ่ วยและเครื่ องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) และธุ รกิ จอื่นๆ
โดยบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
16.1.1 ธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุ รกิจโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย ได้แก่
โรงพยำบำลธนบุ รี โรงพยำบำลธนบุ รี 2 โรงพยำบำลรำษฎร์ ยิ น ดี โรงพยำบำลอุ บ ลรั ก ษ์ และ
โรงพยำบำลสิ ริเวช ซึ่ งให้บริ กำรรั กษำพยำบำลทัว่ ไป (General Hospital) และรั กษำพยำบำลโรค
เฉพำะทำง โดยรับบริ กำรทั้งผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น รวมถึงมีบริ กำรรถพยำบำล แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์คอยให้บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษทั ฯ มีจุดเด่นในเรื่ องรำคำ
และคุณภำพของกำรรักษำพยำบำล กล่ำวคื อ กลุ่มโรงพยำบำลมีแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญที่ มีชื่อเสี ยง และ
บุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถเทียบเท่ำโรงพยำบำลเอกชนชั้นนำทัว่ ประเทศคอยให้บริ กำร และคิด
ค่ ำ บริ กำรในอัต รำที่ ประชำชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึ งได้ ปั จจุ บัน ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2560 กลุ่ ม
โรงพยำบำล มีหอ้ งตรวจผูป้ ่ วยทั้งหมด 186 ห้อง สำมำรถรองรับผูป้ ่ วยนอกได้ 5,580 รำยต่อวัน และ
มีจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้ น 916 เตียง และสำมำรถรองรับผูป้ ่ วยในได้ถึง 824 เตียงต่อวัน
ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่ างประเทศ
- สำธำรณรั ฐประชำชนจี น ด ำเนิ นกำรโดย Weihai Welly Hospital Company Limited (เดิ มชื่ อ
Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited) ซึ่ งจดทะเบี ยนจัดตั้งที่ สำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั WEGO Holding Company Limited
ผูด้ ำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ช้ นั นำของสำธำรณรัฐประชำชนจีน
Weihai Welly Hospital Company Limited ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนประเภทรับผูป้ ่ วย
ไว้คำ้ งคืน ภำยใต้ชื่อ Welly Hospital (เดิมชื่ อ Welly Golden Bay Hospital จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็ น Welly Hospital เมื่อวันที่ 14 เมษำยน 2560) เปิ ดให้บริ กำรเบื้องต้นเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559
ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเต็มรู ปแบบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 และมี
พิธีเปิ ดดำเนิ นกำรเต็มรู ปแบบอย่ำงเป็ นทำงกำรตำมธรรมเนี ยมปฏิบตั ิจีน ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน
2560 ปั จจุบนั มีเตี ยงจดทะเบี ยน 150 เตี ยง และเปิ ดให้บริ กำร 130 เตี ยง ตั้งอยู่ที่ เขตหวนชุ ย
มณฑลซำนตง เมืองเวยไห่ สำธำรณรัฐประชำชนจี น ซึ่ งเป็ นหัวเมืองชำยทะเลทำงตอนเหนื อ
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ให้บริ กำรรักษำโรคอย่ำงครอบคลุมครบวงจร โดยมีรูปแบบกำรบริ กำรที่ให้ควำมสำคัญต่อผูป้ ่ วย
ด้วยควำมเอำใจใส่ ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่ งเป็ นกำรให้บริ กำรที่แตกต่ำงจำกโรงพยำบำล
อื่น ๆ ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน เมืองเวยไห่ เป็ นเมืองที่ได้รับควำมสนใจจำกผูเ้ กษียณอำยุกำร
ทำงำนในกำรมำพักอำศัยทำให้โรงพยำบำลมีผูป้ ่ วยอย่ำงต่อเนื่ องและโรงพยำบำลยังให้บริ กำร
ผูป้ ่ วยนักท่องเที่ยวและผูป้ ่ วยที่มำจำกมณฑลใกล้เคียง เช่น เหอเป่ ย์ เฮล์หลงเจียง พินอิน เหลียวห
นิง ปักกิ่ง และซำนซี เป็ นต้น
- สำธำรณรัฐแห่ งสหภำพเมียนมำ (“ประเทศเมียนมำ”) ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เข้ำไปศึกษำควำม
เป็ นไปได้ในกำรสร้ำงโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำ โดยได้ว่ำจ้ำง AME International GmbH
(“AME”) ประเทศออสเตรี ย ให้ศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study) โดยจำก
รำยงำนของ AME ที่ ออกในเดื อนเมษำยน 2557 ประเมินว่ำอัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal
Rate of Return หรื อ IRR) ของโครงกำรอยูท่ ี่ประมำณร้อยละ 21.5 (ในกรณี พิจำรณำถึงอัตรำเงิ น
เฟ้ อ) ระยะเวลำคื นทุนของโครงกำร 6.3 ปี จึ งพบว่ำมีโอกำสในควำมเป็ นไปได้ทำงธุ รกิ จ โดย
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น1 Ga Mone Pwint Company Limited (ประเทศเมียนมำ)
(“GMP”) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบกำรค้ำปลีกและอสังหำริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสี ยงในประเทศเมี ยนมำ และ
ปั จจุบนั กำลังดำเนิ นกำรสร้ำงโรงพยำบำลขนำด 200 เตี ยง มูลค่ำ 75 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ เพื่อให้
เป็ นโรงพยำบำลในประเทศเมี ย นมำที่ มี ม ำตรฐำนสำกลโดยให้ชื่ อ ว่ ำ Ar Yu International
Hospital โดยตั้งอยูบ่ นถนน Kyaikkasan เมืองย่ำงกุง้ บนเนื้อที่ประมำณ 3 ไร่ ทั้งนี้บริ ษทั ร่ วมทุน
Aryu International Health Care Company Limited ได้ถู ก จัด ตั้ง ขึ้ น วัน ที่ 4 เมษำยน 2560 และ
ได้รับกำรอนุ มตั ิสิทธิ พิเศษกำรลงทุนจำกทำง Myanmar Investment Commission (“MIC”) เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้ำถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 10 หรื อจำนวน 5 ล้ำน
เหรี ยญสหรั ฐ ของทุ น เรี ยกชำระมูลค่ำ 50 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ2 (จำกทุ นจดทะเบี ยน 100 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐ) ขณะที่ GMP ถือหุ ้นร้อยละ 50 จะลงทุนด้วยกำรให้สิทธิ กำรเช่ำอำคำรแก่ Aryu
International Health Care Company Limited เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นงำนเป็ นระยะเวลำ 50 ปี โดย

1

มีกำรร่ ำงสัญญำร่ วมลงทุนในกิจกำรร่ วมทุนเพื่อยืน่ ขออนุมตั ิกำรลงทุนจำก Myanmar Investment Commission (MIC) แต่ยงั ไม่ได้มีกำรลงนำม
จำกทั้ง 2 ฝ่ ำย จึงไม่ได้มีผลบังคับตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม สิ ทธิ และหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ที่มีในบริ ษทั ร่ วมทุนเทียบเท่ำกับกฎหมำยพื้นฐำนของ
ประเทศเมียนมำ
2

Aryu International Health Care Co., Ltd ได้รับเงินชำระค่ำหุ้นจำกทำงบริ ษทั ฯ แล้ว แต่ยงั อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำรจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับ
กระทรวงพำณิ ชย์ของประเทศเมียนมำ คำดว่ำจะแล้วเสร็ จในเดือนธันวำคม 2560 ดังนั้น กำรบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในงบไตรมำส 3 ปี 2560
จึงบันทึกเงินลงทุนใน Aryu International Health Care Co., Ltd. เป็ นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ ้น
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ประเมินมูลค่ำเท่ำกับ 25 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ3 Aryu Ananta Medical Services Company Limited4
(ประเทศเมี ย นมำ) ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 10 และ WJ International Hospital Management Company
Limited5 (ประเทศฮ่องกง) (“WJ”) ซึ่ งมีควำมเกี่ยวข้องกับประธำนกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ถือหุ น้
ร้อยละ 30 ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรลงทุนในประเทศเมียนมำมีควำมเสี่ ยงสู งกว่ำเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
โครงกำรอื่ น ๆ บริ ษทั ฯ จึ งถื อหุ ้นเพี ยงร้ อยละ 10 ในระยะแรก อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยจัดกำรอยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพิ่มสัดส่ วนกำรลงทุนเป็ นร้อยละ 40 โดยกำรซื้ อหุน้ จำก WJ International
Hospital Management Company Limited ที่ รำคำพำร์ และเพิ่มสัดส่ วนกำรลงทุนเป็ นร้อยละ 40
ในช่วงไตรมำส 4 ปี 2560 หรื อไตรมำส 1 ปี 2561 โดยได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 เนื่ องจำกเห็นว่ำกำรลงทุนในเมียนมำเป็ นโอกำสที่ ดีของ
ธุรกิจและกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ โดย ณ เดือนกันยำยน 2560 กำร
ก่อสร้ำงโรงพยำบำลมีควำมคืบหน้ำไปแล้วประมำณ 57% บริ ษทั ฯ คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็ จ
และเริ่ มเปิ ดดำเนิ นกำรในช่ วงไตรมำส 2 ปี 2561 ทั้งนี้ ในกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น
ขึ้นอยูก่ บั กำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมำ
นอกจำกนี้ มติ ค ณะกรรมกำรบริ หำรของ Aryu International Health Care Co., Ltd. ในวัน ที่ 18
กันยำยน 2560 ได้อนุมตั ิจ่ำยค่ำที่ปรึ กษำ 15,000 เหรี ยญสหรัฐต่อเดือนให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเริ่ มตั้งแต่ 1
ตุลำคม 2560 เป็ นต้นไป อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ เริ่ มได้รับรำยได้ดงั กล่ำวตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2560
ธุรกิจรับจ้ างเหมาบริการทางการแพทย์
บริ ษทั ฯ ให้บริ กำรรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำล 2 แห่ ง และศูนย์แพทย์ชุมชน 1
แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลเมืองพัทยำ และโรงพยำบำลองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แพทย์
ชุมชนนำนำชำติเกำะล้ำน โดยมีหน้ำที่บริ หำรและดำเนิ นกิจกำรโรงพยำบำลท้องถิ่นดังกล่ำว รวมทั้ง
ให้ บ ริ กำรอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ กำรด ำเนิ น กิ จ กำรโรงพยำบำล ส ำหรั บ โรงพยำบำลเมื อ งพัท ยำ
โรงพยำบำลองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดภู เก็ต และศู นย์แพทย์ชุมชนนำนำชำติ เกำะล้ำน บริ ษทั ฯ
ให้บริ กำรด้ำนกำรรั กษำพยำบำลโรคทัว่ ไปและเป็ นศู นย์รวมแพทย์เฉพำะทำงสำขำต่ ำง ๆ โดยมี
คณะแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญที่ ผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนควำมรู ้และเทคโนโลยีในกำรรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ

3

ค่ำสิ ทธิกำรเช่ำอำคำร 25 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐนั้นเหมำะสม อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของ C.I.M. Property Consultants Co., Ltd
(Colliers) ประเมินมูลค่ำตลำดของอำคำรด้วยวิธีมูลค่ำต้นทุน (Cost approach) ขณะที่ยงั ดำเนิ นกำรก่อสร้ ำงไม่แล้วเสร็ จอยูท่ ี่ 25,605,000 เหรี ยญ
สหรัฐภำยใต้สมมติฐำนสภำพปั จจุบนั (As-is basis) และ 40,895,000 เหรี ยญสหรัฐภำยใต้สมมติฐำนกำรก่อสร้ ำงแล้วเสร็ จ (Assumed complete
basis)
4

Aryu Ananta Medical Services Company Limited ถือหุ้นโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ชำวเมียนมำ

5

WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นโดยนำยแพทย์บุญ วนำสิ น ร้อยละ 30 และนำงจำรุ วรรณ วนำสิ น ถือหุ้นร้อยละ 60
โดยบริ ษทั จัดตั้งขึ้นที่ประเทศฮ่องกง

ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 3

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

พร้อมกับกำรให้บริ กำรด้วยเครื่ องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย ส่ งผลให้โรงพยำบำลฯ มีกำร
ให้บริ กำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับมำตรฐำนสำกล
ส่ วนกำรรับจ้ำงบริ หำรจัดกำรสำหรับโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ลงนำมในบันทึกควำม
เข้ำใจเพื่อรับจ้ำงบริ หำรจัดกำรและกำรฝึ กอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้แก่โรงพยำบำลถงเหอ
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) ซึ่ งคำดว่ำจะได้รับค่ำธรรมเนี ยมเริ่ มต้นสำหรับควำมร่ วมมือให้คำปรึ กษำ
อยู่ที่ระหว่ำง 6 – 9 ล้ำนหยวน ในปี 2560 โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ รับรู ้รำยได้สำหรับ
โครงกำรนี้เป็ นจำนวนประมำณ 18.20 ล้ำนบำท และ รับรู ้รำยได้ค่ำที่ปรึ กษำจำก Welly Hospital เป็ น
จำนวนประมำณ 9.91 ล้ำนบำท
ขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท ฯ ได้เ ข้ำ รั บ จ้ำ งเป็ นที่ ป รึ ก ษำและด ำเนิ น กำรศึ ก ษำแบบองค์ร วมทั้งระบบ
(Consultancy and Comprehensive study) ให้แก่King Saud University Endowment Hospital ตั้งอยูใ่ น
เมืองรี ยำด ประเทศซำอุดิอำระเบี ย โครงกำรนี้ เป็ นควำมร่ วมมื อระหว่ำงบริ ษทั Inter Health Saudi
Arabia (บริ ษทั ในเครื อของ Inter Health Canada) มีค่ำธรรมเนี ยมสำหรับกำรเป็ นที่ ปรึ กษำโครงกำร
ทั้งหมด 2.8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ รับรู ้รำยได้ในปี 2560 และปี 2561 โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
บริ ษทั ฯ รับรู ้รำยได้สำหรับโครงกำรนี้เป็ นจำนวนประมำณ 23.22 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ให้ค ำปรึ กษำแก่ Aryu International Health Care Co., Ltd ในกำรประกอบ
ธุ รกิจโรงพยำบำล เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรเปิ ดโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำ จำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรบริ ษทั ของAryu International Health Care Co., Ltd .ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยค่ำที่
ปรึ กษำให้แก่บริ ษทั ฯ จำนวน 15,000 เหรี ยญสหรัฐต่อเดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
ธุรกิจศูนย์ แพทย์ เฉพาะทาง
บริ ษทั ศูนย์หวั ใจ โรงพยำบำลธนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้ำงบริ หำรศูนย์หวั ใจให้แก่สถำนพยำบำล
ทั้งภำครัฐและเอกชนที่ขำดแพทย์อำยุรกรรมผูเ้ ชี่ ยวชำญทำงด้ำนกำรสวนหัวใจ บุคลำกรในตำแหน่ง
หน้ำที่ต่ำงๆ และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัย ซึ่ งทำงบริ ษทั ฯ เน้นคุณภำพกำรให้บริ กำรและเครื่ องมือ
รักษำที่ ทนั สมัย มีประสิ ทธิ ภำพปลอดภัย และควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรเป็ นหลัก โดยมุ่งเน้น
ควำมเป็ นอยู่ที่ดีของประชำกรทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มผูป้ ่ วยโครงกำรสวัสดิ กำรด้ำนสุ ขภำพภำครัฐ
ต่ำงๆ
16.1.2 ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่ องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider)
Home Healthcare
บริ ษทั ฯ ให้บริ กำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริ กำรเวชศำสตร์ฟ้ื นฟูแก่ผปู ้ ่ วยที่บำ้ น (home health care)
ผ่ำนบริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 4

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

จาหน่ ายอุปกรณ์ ทางทันตกรรมและร้ านขายยา
บริ ษทั ทันตสยำม จำกัด ดำเนินกำรจำหน่ำยเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ตกรรม ครอบคลุมครบวงจรใน
ลักษณะ “One Stop Service” บริ ษทั ฯ มี ค วำมพร้ อมของที มงำนที่ มีประสบกำรณ์ สู ง ซึ่ งเน้น กำร
ให้บริ กำรหลังกำรขำยอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมถึงมีร้ำนจำหน่ำยยำ ภำยใต้แบรนด์ Apex Health Care
ตั้งอยูต่ ำมห้ำงสรรพสิ นค้ำ
ปัจจุบนั แหล่งรำยได้หลักของบริ ษทั ฯ มำจำกธุรกิจให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ โดยจุดแข็งในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริ ษ ทั ฯ คื อ แพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชำญที่ มีค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถและมี ชื่ อเสี ย ง เนื่ องมำจำกสถำนที่ ต้ ัง ของ
โรงพยำบำลธนบุ รีอยู่ใกล้กับโรงพยำบำลศิ ริรำช แพทย์จำกโรงพยำบำลศิ ริรำชจึ งมำให้บริ กำรรั ก ษำที่
โรงพยำบำลธนบุรีได้สะดวก ประกอบกับมำตรฐำนในกำรรักษำของโรงพยำบำลธนบุรี เป็ นที่ยอมรับ และ
เครื่ องมื ออุปกรณ์ ที่ ท ันสมัย ช่ วยให้กำรรั กษำเป็ นไปได้อย่ำ งถู กต้องและแม่ นยำ จึ งมี ผูป้ ่ วยจำนวนมำก
เดิ นทำงมำรั กษำที่ โ รงพยำบำล เพรำะต้องกำรเข้ำถึ งแพทย์ที่มีค วำมสำมำรถและกำรรั กษำที่ มีคุณภำพ
เที ย บเท่ ำ โรงพยำบำลเอกชนในรำคำที่ ป ระชำชนทั่ว ไปเข้ำ ถึ ง ได้ และไม่ ต ้อ งรอคิ ว นำนเมื่ อ เที ย บกับ
โรงพยำบำลรัฐ
งบกำรเงินรวมสำหรับปี 2557 2558 2559 สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560
ของบริ ษทั ฯ ได้รวมฐำนะทำงกำรเงิ น และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ร่ วม และกิจกำรร่ วมค้ำ
16.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 - ปี 2559 สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2560 สำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ รำยได้จำกธุรกิจให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ รำยได้จำกธุรกิจกำรบริ บำล
ผูป้ ่ วยและเครื่ องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) และรำยได้จำกธุ รกิจอื่นๆ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั
ตำรำงต่อไปนี้
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท

1. รายได้จากธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์ 5,184.00
2. รายได้ จากธุรกิจ Healthcare Solution
Provider
3. รายได้ จากธุ ร กิจ อื่ นๆ
รวม

2558
%

ล้านบาท

94.00 5,416.42

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559

%

ล้านบาท

93.61 5,815.15

2559
%

ล้านบาท

93.36 4,364.29

307.50

5.58

357.82

6.18

394.46

6.33

281.10

23.22

0.42

12.43

0.21

19.06

0.31

15.85

2560
%

ล้านบาท

%

93.63 4,539.61

93.14

6.03 327.21

6.71

0.34

0.15

7.32

5,514.72 100.00 5,786.67 100.00 6,228.67 100.00 4,661.24 100.00 4,874.14 100.00

หมำยเหตุ: รำยได้ปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ และเป็ นรำยได้หลังจำกหักยอดขำยที่ขำยระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 5

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

รำยได้รวมของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยรำยได้จำกธุ รกิจให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ รำยได้จำกธุ รกิจกำรบริ บำล
ผูป้ ่ วยและเครื่ องมื อแพทย์ (Healthcare Solution Provider) และรำยได้จำกธุ รกิ จอื่ นๆ ในปี 2557 - ปี 2559
บริ ษทั ฯ มีรำยได้รวมเท่ำกับ 5,514.72 ล้ำนบำท 5,786.67 ล้ำนบำท และ 6,228.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น
อัตรำกำรเติบโตในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับร้อยละ 4.93 และร้อยละ 7.64 ตำมลำดับ หรื ออัตรำกำรเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 เท่ำกับร้อยละ 6.28
สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรำยได้รวมเท่ำกับ 4,661.24 ล้ำน
บำท และ 4,874.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 4.57

ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 6

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ จากธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
รายได้ จากการรักษาพยาบาล

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559

2559

2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1. รายได้ จากธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ
บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4,805.58

92.70

4,918.75

90.81

5,182.20

89.11

3,872.31

88.73

3,989.02

87.87

- โรงพยาบาลธนบุรี

3,512.14

67.75

3,527.09

65.12

3,619.01

62.23

2,713.70

62.18

2,860.39

63.01

ผูป้ ่ วยนอก (OPD)

1,485.61

28.66

1,476.66

27.26

1,550.97

26.67

1,167.82

26.76

1,224.03

26.96

ผูป้ ่ วยใน (IPD)

2,026.53

39.09

2,050.43

37.86

2,068.04

35.56

1,545.88

35.42

1,636.36

36.05

- โรงพยาบาลธนบุรี 2

666.26

12.85

718.11

13.26

850.01

14.62

622.46

14.26

667.08

14.70

ผูป้ ่ วยนอก (OPD)

382.77

7.38

405.73

7.49

478.51

8.23

353.09

8.09

404.83

8.92

ผูป้ ่ วยใน (IPD)

283.49

5.47

312.38

5.77

371.50

6.39

269.37

6.17

262.25

5.78

โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี

627.18

12.10

673.55

12.43

713.18

12.26

536.15

12.29

461.55

10.16

ผูป้ ่ วยนอก (OPD)

231.41

4.46

242.38

4.47

252.89

4.35

190.17

4.36

185.42

4.08

ผูป้ ่ วยใน (IPD)

395.77

7.64

431.17

7.96

460.29

7.91

345.98

7.93

276.13

6.08

รวมรำยได้ผปู ้ ่ วยนอก

2,099.79

40.50

2,124.77

39.22

2,282.37

39.25

1,711.08

39.21

1,814.28

39.96

รวมรำยได้ผปู ้ ่ วยใน

2,705.79

52.20

2,793.98

51.59

2,899.83

49.86

2,161.23

49.52

2,174.74

47.91

รวมรายได้ การธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ

4,805.58

92.70

4,918.75

90.81

5,182.20

89.11

3,872.31

88.73

3,989.02

87.87

2. รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างเหมาบริการทาง
การแพทย์
- โรงพยำบำลเมืองพัทยำ
- โรงพยำบำลองค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัดภูเก็ต
- ศูนย์แพทย์ชุมชนนำนำชำติเกำะล้ำน
- รับจ้ำงบริ หำรงำนต่ำงประเทศ

378.04

7.29

439.57

8.12

502.79

8.65

381.35

8.74

403.78

8.89

180.13
197.91
-

3.47
3.82
-

207.32
210.32
21.93
-

3.83
3.88
0.41
-

265.94
208.03
28.82
-

4.57
3.58
0.50
-

197.71
161.74
21.90
-

4.53
3.71
0.50
-

190.13
139.53
21.30
52.82

4.19
3.07
0.47
1.16

0.38
0.38
-

0.01
0.01
-

58.10
43.34
14.76
-

1.07
0.80
0.27
-

130.16
29.61
100.55
-

2.24
0.51
1.73
-

110.63
25.77
84.86
-

2.53
0.59
1.94
-

146.81
4.87
132.95
8.99

3.24
0.11
2.93
0.20

5,184.00

100.00

5,416.42

100.00

5,815.15

100.00

4,364.29

100.00

4,539.61

100.00

3. รายได้ จากธุรกิจศูนย์ แพทย์ เฉพาะทาง
- คลินิกศูนย์หวั ใจ – โรงพยำบำลภัทร
- คลินิกศูนย์หวั ใจ – โรงพยำบำลบำงพลี
- คลินิคศูนย์หวั ใจ-โรงพยำบำลอื่น
รวม

หมำยเหตุ: รำยได้ปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ และเป็ นรำยได้หลังจำกหักยอดขำยที่ขำยระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกธุ รกิจให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 5,184.00 ล้ำนบำท 5,416.42
ล้ำนบำท และ 5,815.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิ ดเป็ นอัตรำกำรเติ บโตในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับร้อยละ
4.48 และร้อยละ 7.36 ตำมลำดับ หรื ออัตรำกำรเติ บโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 (CAGR) เท่ำกับ
ร้อยละ 5.91
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 7
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รำยได้จำกธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศ ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 4,805.58 ล้ำนบำท 4,918.75 ล้ำนบำท
และ 5,182.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 92.70 ร้อยละ 90.81 และร้อยละ 89.11 ของรำยได้รวมจำก
กำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ในช่วงเวลำดังกล่ำว โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตใน ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ
ร้ อยละ 2.35 และร้ อยละ 5.36 ตำมลำดับ หรื อคิ ดเป็ นอัตรำกำรเติ บโตเฉลี่ ยต่ อปี ตั้งแต่ ปี 2557 ถึ ง ปี 2559
(CAGR) เท่ำกับร้อยละ 3.84 กำรเติ บโตของรำยได้จำกธุ รกิ จรักษำพยำบำลในประเทศมีกำรชะลอตัวในปี
2558 เนื่ องจำกภำวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวลงในช่ วงปี 2558 ทำให้ผูป้ ่ วยเลื อกใช้บริ กำรสวัสดิ กำรภำครั ฐ
เพิ่มขึ้ น อย่ำงไรก็ตำมรำยได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังมีอตั รำกำรเติ บโตเพิ่มขึ้ นในปี 2559 เนื่ องจำก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกำรเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริ กำรดังนี้
ปี 2558
กำรเติบโตของรำยได้จำกธุรกิจรักษำพยำบำลภำยในประเทศเติบโตในอัตรำที่ลดลงในปี 2558 เป็ นผลมำจำก
เศรษฐกิจประเทศไทยที่ซบเซำ ทำให้ประชำชนเข้ำรับบริ กำรในโรงพยำบำลเอกชนน้อยลง
ปี 2558 และ ปี 2559
รำยได้จำกธุ รกิจรักษำพยำบำลในประเทศปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 4,918.75 ล้ำนบำท และ 5,182.20 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเติบโตร้อยละ 5.36 มีรำยละเอียดดังนี้
โรงพยำบำลธนบุรี มีจำนวนผูป้ ่ วยมำใช้บริ กำรเพิ่มในศูนย์ระบบทำงเดินอำหำรและตับ ศูนย์โรคกระดูกและ
ข้อ ฯลฯ ส่ งผลให้รำยได้ผปู ้ ่ วยนอกเติบโตขึ้นจำกปี 2558 จำกกำรใช้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นของผูป้ ่ วยนอก
โรงพยำบำลธนบุรี 2 เปิ ดให้บริ กำรศูนย์โรคกระดูกและข้อในเดือนกรกฎำคม ปี 2558 และในช่วงต้นปี 2559
มีกำรเพิ่มแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญด้ำนระบบประสำทและสมอง ด้ำนระบบทำงเดินอำหำรและตับ และเพิ่มเวลำกำร
ให้บริ กำรของคลินิคผิวหนัง ทำให้รำยได้ในปี 2559 เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2558
โรงพยำบำลรำษฎร์ ยินดี มีกำรปรับปรุ งคุณภำพกำรให้บริ กำร เพื่อดึ งลูกค้ำกลุ่มคู่สัญญำบริ ษทั ประกันที่มี
ควำมคุม้ ครองที่สูงขึ้น โดยมีกำรปรับปรุ งขยำยคลินิกอีก 2 คลินิก คือ คลินิกเด็ก เพื่อรองรับกลุ่มผูป้ ่ วยเด็กที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และคลินิกตรวจสุ ขภำพ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำตรวจสุ ขภำพที่มุ่งเน้นกำรทำ
กำรตลำดโปรแกรมตรวจสุ ขภำพต่ำง ๆ ตลอดจนตรวจสุ ขภำพประจำปี ในกลุ่มลูกค้ำที่เป็ นสัญญำบริ กำรมำก
ขึ้ น โดยมี กำรลงทุนในเครื่ องมื อและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่ อลดกำรส่ งต่ อผูป้ ่ วย ทำให้สำมำรถเสนอ
บริ กำรรักษำโรคที่มีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น
9 เดือนแรกของ ปี 2559 และ ปี 2560
รำยได้จำกธุ รกิ จรั กษำพยำบำลในประเทศในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 และ 9 เดื อนแรกของปี 2560
เท่ำกับ 3,872.31 ล้ำนบำท และ 3,989.02 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเติบโตร้อยละ 3.01 เป็ นผลมำจำก
โรงพยำบำลธนบุรี 1 และโรงพยำบำลธนบุรี 2 ในส่ วนของผูป้ ่ วย OPD มีผปู ้ ่ วยเข้ำมำใช้บริ กำรเพิ่มขึ้น และ
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 8
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ในส่ วนของผูป้ ่ วย IPD เนื่ องจำกรักษำกลุ่มผูป้ ่ วยด้ำนโรคเฉพำะทำงเพิ่มขึ้น ทำให้รำยได้สูงขึ้น สำหรับยอด
ที่ ลดลงเกิ ดจำกโรงพยำบำลรำษฎร์ ยินดี มีรำยได้ปรับตัวลดลง เนื่ องจำกในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2560
จำนวนผูป้ ่ วยจำกบริ ษทั ประกันลดลง จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของบริ ษทั ประกันแห่ งหนึ่ งที่ ให้ผูป้ ่ วย
ที่มำใช้บริ กำรที่โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีตอ้ งสำรองจ่ำยไปเองก่อน ทำให้มีผปู ้ ่ วยจำกบริ ษทั ประกันบำงส่ วน
เลือกที่จะไปใช้บริ กำรที่โรงพยำบำลอื่นแทน ประกอบกับในปี 2559 มีโรคระบำดเกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้ในปี
2559 มีผูป้ ่ วยเข้ำใช้บริ กำรเป็ นจำนวนมำกกว่ำปกติ จึ งส่ งผลให้รำยได้ในปี 2560 ลดลง อย่ำงไรก็ตำมทำง
ผูบ้ ริ หำรของโรงพยำบำลรำษฎร์ ยินดี ได้เจรจำกับผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ประกันดังกล่ำวแล้ว ซึ่ งลูกค้ำกลุ่ม
บริ ษทั ประกันดังกล่ำวเริ่ มกลับมำใช้บริ กำรช่วงสิ้ นไตรมำส 3 ปี 2560
โรงพยำบำล Welly มีผลประกอบกำรที่ติดลบในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีผลประกอบกำรติดลบ 70.65
ล้ำนบำท และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีผลประกอบกำรติ ดลบ 96.13 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นผลมำจำกค่ำ
เสื่ อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำยทรั พย์สิน 47.08 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มลงทุ นในเดื อน เม.ย. 2559 ทำให้
ในช่ ว ง 9 เดื อ น ปี 2560 บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบกำรติ ด ลบสู ง กว่ ำ อี ก ทั้ง เป็ นช่ ว งที่ เ ริ่ ม เปิ ดให้บ ริ กำร
โรงพยำบำล บริ ษทั ฯ คำดว่ำผลประกอบกำรของโรงพยำบำล Welly จะปรับตัวดีข้ ึนจำกกำรที่โรงพยำบำล
สำมำรถเปิ ดให้บ ริ ก ำรเต็ม ก ำลัง และมี เ ครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ ก ำรแพทย์ที่ พ ร้ อ ม ทั้ง นี้ ผลประกอบกำรของ
โรงพยำบำล Welly ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลำยปั จจัยเช่ นสภำวะอุตสำหกรรมของธุ รกิ จโรงพยำบำลเอกชนของ
ประเทศจีน เป็ นต้น
รำยได้จำกธุ รกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 378.04 ล้ำนบำท 439.57 ล้ำน
บำท และ 502.79 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.29 ร้อยละ 8.12 และร้อยละ 8.65 ของรำยได้รวมจำก
กำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ในช่ วงเวลำดังกล่ำว โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติ บโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี
2559 (CAGR) เท่ำกับร้อยละ 15.33 ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรรับจ้ำงบริ กำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอีกหนึ่ ง
แห่ ง คื อ ศูนย์แพทย์ชุมชนนำนำชำติ เกำะล้ำน พัทยำ ในปี 2558 และรำยได้จำกงบประมำณที่ เพิ่ มขึ้ นจำก
จำนวนคนไข้ที่เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลเมืองพัทยำในอัตรำที่เพิ่มขึ้ น ทำให้บริ ษทั ฯ ได้รับรำยได้จำก
กำรรับจ้ำงเหมำบริ หำรทำงกำรแพทย์ในอัตรำที่สูงขึ้นเมื่อมีกำรต่อสัญญำ ในขณะที่รำยได้ช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ำกับ 381.35 ล้ำนบำท และ 403.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น
กำรเติ บโตร้อยละ 5.88 มีสำเหตุมำจำก บริ ษทั ฯ ได้รับงำนบริ หำรงำนให้กบั โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้น ในส่ วนของโรงพยำบำลองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดภูเก็ตมีรำยได้ลดลง เนื่ องจำกมีกำรยกเลิ กกำร
บริ หำรจัดกำรในส่ วนงำนด้ำนรั กษำควำมปลอดภัย ด้ำนรักษำควำมสะอำด โดยทำงองค์กำรบริ หำรส่ วน
จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงำนส่ วนนี้เอง
รำยได้จำกธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพำะทำง ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 0.38 ล้ำนบำท 58.10 ล้ำนบำท และ 130.16
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ร้อยละ 1.07 และร้อยละ 2.24 ของรำยได้รวมจำกกำรให้บริ กำรทำง
กำรแพทย์ในช่วงเวลำดังกล่ำว โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเกินกว่ำร้อยละ 100 ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรเติ บโต
ของธุ ร กิ จ กล่ ำ วคื อ บริ ษ ัท ศู น ย์หัว ใจ โรงพยำบำลธนบุ รี จ ำกัด เริ่ ม เปิ ดให้บ ริ ก ำรคลิ นิ ก ศู น ย์หัว ใจที่
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 9

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

โรงพยำบำลภัทรเป็ นที่ แรก โดยเปิ ดให้บริ กำรรั กษำผูป้ ่ วยในเดื อนธันวำคม ปี 2557 หลังจำกนั้นได้เ ริ่ ม
ดำเนินกำรคลินิกแห่งที่สองที่โรงพยำบำลบำงพลี โดยเปิ ดให้บริ กำรรักษำผูป้ ่ วยในเดือนสิ งหำคม ปี 2558 ซึ่ ง
ส่ งผลให้กำรเติบโตของรำยได้เป็ นผลมำจำกกำรเปิ ดคลินิกศูนย์หวั ใจ ที่โรงพยำบำลบำงพลีเป็ นหลัก ในขณะ
ที่รำยได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ำกับ 110.63 ล้ำนบำท 146.81 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ คิ ดเป็ นอัตรำกำรเติ บโตร้อยละ 32.70 เป็ นผลมำจำกมีผูป้ ่ วยเข้ำรับกำรรักษำที่ โรงพยำบำล
บำงพลีเพิ่มขึ้น
รายได้ จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่ องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider)
รายได้ จากธุรกิจ Healthcare Solution Provider

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559

2559

2560

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. จำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทันตกรรมและร้ำนขำยยำ
2. บริ กำรเวชศำสตร์ฟ้ื นฟูที่บำ้ นพักผูป้ ่ วย
รวม

307.50

100.00

-

-

307.50

100.00

356.66

99.68

380.89

96.56

274.03

97.48

317.80

97.12

1.16

0.32

13.57

3.44

7.07

2.52

9.41

2.88

357.82

100.00

394.46

100.00

281.10

100.00

327.21

100.00

หมำยเหตุ: รำยได้ปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ และเป็ นรำยได้หลังจำกหักยอดขำยที่ขำยระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

นอกจำกรำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ขำ้ งต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีรำยได้จำกธุ รกิจกำรบริ บำลผูป้ ่ วย
และเครื่ องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ (1) ธุ รกิจกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ทำงทันตกรรมและร้ำนขำยยำ (2) ธุ รกิจให้บริ กำรเวชศำสตร์ฟ้ื นฟูที่บำ้ นพักผูป้ ่ วย โดยรำยได้ในปี 2557 - ปี
2559 เท่ำกับ 307.50 ล้ำนบำท 357.82 ล้ำนบำท และ 394.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตใน
ปี 2558 และปี 2559 ร้อยละ 16.36 และร้อยละ 10.24 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง
ปี 2559 (CAGR) เท่ำกับร้อยละ 13.26 ในขณะที่รำยได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2560 เท่ำกับ 281.10 ล้ำนบำท และ 327.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.40 อัน
เป็ นผลมำจำกบริ ษทั ได้งำนโครงกำรจัดทำห้องทันตกรรม เพื่อใช้สำหรับกำรเรี ยนกำรสอนของนักศึ กษำ
ทันตกรรม ทำให้สำมำรถจำหน่ำยอุปกรณ์ทนั ตกรรมได้เพิ่มขึ้น
ธุ รกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทันตกรรมและร้ำนขำยยำ ในปี 2557 - ปี 2559 มีรำยได้ เท่ำกับ 307.50 ล้ำนบำท
และ 356.66 ล้ำ นบำท 380.89 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ ซึ่ งเป็ นรำยได้หลักของธุ ร กิ จ กำรบริ บำลผูป้ ่ วยและ
เครื่ องมื อแพทย์ (Healthcare Solution Provider) โดยคิ ดเป็ น ร้ อยละ 100 ร้ อยละ 99.68 และร้ อยละ 96.56
ของรำยได้รวมจำกธุรกิจ Healthcare Solution Provider คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี
2559 (CAGR) เท่ ำกับร้ อยละ 11.30ในขณะที่ รำยได้ในปี 2558 และปี 2559 เท่ ำกับ 356.66 ล้ำนบำท และ
380.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเติบโตร้อยละ 6.79 ในขณะที่รำยได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559
และ 9 เดื อนแรกของปี 2560 เท่ำกับ 274.03 ล้ำนบำท และ 317.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิ ดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตร้อยละ 15.97 อันเป็ นผลมำจำกบริ ษทั ได้งำนโครงกำรจัดทำห้องทันตกรรมเพื่อใช้สำหรับกำรเรี ยน
กำรสอนของนักศึกษำทันตกรรม ทำให้สำมำรถจำหน่ำยอุปกรณ์ทนั ตกรรมได้เพิ่มขึ้น
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 10

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจให้บริ กำรเวชศำสตร์ ฟ้ื นฟูที่บำ้ นพักผูป้ ่ วย ดำเนินงำนโดย บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ดำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ใน ปี 2557 และเริ่ มมีรำยได้เข้ำมำในปี 2558
เป็ นปี แรก โดยรำยได้ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 1.16 ล้ำนบำท และ 13.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งคิ ด
เป็ นกำรเติบโตที่มำกกว่ำร้อยละ 100 กำรเติบโตของรำยได้เป็ นผลมำจำกกำรส่ งเสริ มนโยบำยกำรตลำดและ
กำรเข้ำร่ วมธุ รกิจกับบริ ษทั คู่สัญญำ ในขณะที่รำยได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี
2560 เท่ำกับ 7.07 ล้ำนบำท และ 9.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 33.10 อันเป็ นผล
มำจำกมีปริ มำณลูกค้ำมำใช้บริ กำรเพิ่มขึ้น
รายได้ อื่นๆ
รายได้ อื่นๆ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

2558

2559

2559

2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1.พัฒนำระบบซอฟท์แวร์เพื่อกำรบริ หำร
โรงพยำบำล

21.42

92.25

10.63

85.52

19.06

100.00

15.85

100.00

7.32

100.00

2. พัฒนำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ กำร
ด้ำนกำรแพทย์และสุ ขภำพ

1.80

7.75

1.80

14.48

-

23.22

100.00

12.43

100.00

19.06

รวม

0.00
100.00

15.85

0.00
100.00

7.32

หมำยเหตุ: รำยได้ปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ และเป็ นรำยได้หลังจำกหักยอดขำยที่ขำยระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ในปี 2557 - ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรำยได้อื่นนอกเหนื อจำกรำยได้จำกธุ รกิ จให้บริ กำรทำงกำรแพทย์และธุ รกิ จ
กำรบริ บำลผูป้ ่ วยและเครื่ องมื อแพทย์ (Healthcare Solution Provider) เท่ ำกับ 23.22 ล้ำนบำท 12.43 ล้ำน
บำท และ 19.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2559 เติ บโตขึ้ นจำกปี 2558 ร้ อยละ 53.34 ในขณะที่ รำยได้อื่น
ในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 และ 9 เดื อนแรกของปี 2560 เท่ ำกับ 15.85 ล้ำนบำท และ 7.32 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยรำยได้อื่นมีกำรปรับตัวลดลงร้อยละ 53.82 เป็ นผลมำจำกบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและ
เตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ โครงกำรใหม่ ที่ จ ะเข้ำ มำเพิ่ ม โดยสำมำรถแยกประเภทรำยได้อื่ น ตำม
รำยละเอียดดังนี้ (1) รำยได้จำกธุ รกิจพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ เพื่อกำรบริ หำรโรงพยำบำล (2) รำยได้จำกกำร
พัฒนำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ กำรด้ำนกำรแพทย์และสุ ขภำพ
1) รำยได้จำกธุ รกิ จพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ เพื่อกำรบริ หำรโรงพยำบำล มีจำนวน 21.42 ล้ำนบำท 10.63
ล้ำนบำท และ 19.06 ล้ำนบำท ในปี 2557 – 2559 ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 92.25 ร้อยละ 85.52 และ
ร้ อ ยละ 100 ของรำยได้จ ำกธุ ร กิ จ อื่ น ทั้ง หมด รำยได้จ ำกธุ ร กิ จ พัฒ นำซอฟท์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ
รักษำพยำบำล ลดลงในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก บริ ษทั โมดู ลล่ำซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ ตีส จำกัด อยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อให้มีเสถียรภำพในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้ น โดยมุ่งเน้นไปที่กำรวิจยั และ
พัฒนำโปรแกรมมำกกว่ำมุ่งเน้นกำรตลำดและกำรขำยสิ นค้ำ จึ งทำให้รำยได้ของบริ ษทั ฯ ลดลงในปี
2558 โดยในปี 2559 เติบโตขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 79.30
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 11

0.00
100.00

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

สัดส่ วนรำยได้ของบริ ษทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และช่วง 9
เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เป็ นรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำให้บริ ษทั นอกกลุ่มร้อย
ละ 83.57, 61.47, 33.90, 34.95 และ 85.84 ตำมลำดับ และเป็ นรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำให้บริ ษทั ใน
กลุ่มเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.43, 38.53, 66.10, 65.05 และ 14.16 ตำมลำดับ
2) รำยได้จำกธุ รกิ จพัฒนำโครงกำรที่ เกี่ ยวข้องกับบริ กำรด้ำนกำรแพทย์และสุ ขภำพ มีจำนวน 1.80 ล้ำน
บำท และ 1.80 ล้ำนบำท ในปี 2557 - ปี 2558 ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 7.75 และร้อยละ 14.48 ของ
รำยได้จำกธุ รกิ จอื่ นทั้งหมด รำยได้ที่เกิ ดขึ้ นในปี 2557 - ปี 2558 เป็ นอัตรำคงที่ เนื่ องมำจำก บริ ษทั ฯ
ได้รับรำยได้ค่ำที่ปรึ กษำเป็ นรำยปี และไม่มีรำยได้ต้ งั แต่ปี 2559 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ได้หยุดกำรให้บริ กำร
ดังกล่ำวไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ต้ นทุน
ต้ นทุน

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

ต้นทุนในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์
ต้นทุนในกำรให้บริ กำร Healthcare
Solution
ต้นทุนในกำรประกอบธุ รกิจอื่น
รวม

2558

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

3,742.81

94.09

3,988.28

93.65

4,244.08

224.44

5.64

261.44

6.14

260.98

5.78

186.52

5.53

220.74

6.21

10.86

0.27

9.17

0.21

13.36

0.29

9.52

0.28

7.67

0.22

3,978.11

100.00

4,258.89

100.00

4,518.42

100.00 3,551.97

100.00

93.93 3,176.43

100.00 3,372.47

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

94.19 3,323.56

93.57

หมำยเหตุ: ต้นทุนในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ และเป็ นต้นทุนหลังจำกหักยอดต้นทุนที่ซ้ือระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนรวมในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 3,978.11 ล้ำนบำท 4,258.89 ล้ำนบำท และ
4,518.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ 7.06 และร้อยละ 6.09 ในขณะที่ ช่ วง 9 เดื อนแรกของปี
2559 และ 9 เดื อนแรกของปี 2560 ต้นทุ นรวมมี มูลค่ ำเท่ ำกับ 3,372.47 ล้ำนบำท และ 3,551.97 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 ในช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนโดยต้นทุนรวมแบ่งออกเป็ น ต้นทุน
ในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยในปี 2557 – 2559 ร้อยละ 93.88 ของต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้นทุ นในกำรให้บริ กำร Healthcare Solution คิ ด เป็ นสัด ส่ วนเฉลี่ ย ในปี 2557 - ปี 2559 ร้ อยละ 5.86 ของ
ต้นทุนรวมทั้งหมด ต้นทุนจำกกำรประกอบธุ รกิจอื่น คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยในปี 2557 - ปี 2559 ร้อยละ 0.26
ของต้นทุนรวมทั้งหมด
ต้ นทุนในการให้ บริการทางการแพทย์
ต้นทุนในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 3,742.81 ล้ำนบำท 3,988.28 ล้ำนบำท และ
4,244.08 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นร้อยละ 72.20 ร้อยละ 73.63 และร้อยละ 72.98 ของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำง
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กำรแพทย์ ในขณะที่ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีตน้ ทุนในกำรให้บริ กำรทำง
กำรแพทย์เท่ำกับ 3,176.43 ล้ำนบำท และ 3,323.56 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 72.78 และ ร้อยละ 73.21 ของ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ ต้นทุนในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ที่สำคัญของบริ ษ ัทฯ ได้แก่
ต้นทุนค่ำแพทย์ ต้นทุนค่ำพยำบำลและพนักงำน ต้นทุนค่ำยำและเวชภัณฑ์ โดยในปี 2557 – 2559 และในช่วง
9 เดื อนแรกของปี 2559 และ 9 เดื อนแรกของปี 2560 ต้นทุนค่ำแพทย์และต้นทุนค่ำพยำบำลและพนักงำน
ในช่วงเวลำดังกล่ำว มีจำนวนเท่ำกับ 2,121.35 ล้ำนบำท 2,347.19 ล้ำนบำท และ 2,532.45 ล้ำนบำท 1,897.56
ล้ำนบำท และ 2,020.34 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 56.68 ร้อยละ 58.85 ร้อยละ 59.67 ร้อยละ 59.74
และร้อยละ 60.79 ของต้นทุนในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์รวม ในส่ วนของต้นทุนค่ำยำและเวชภัณฑ์ใช้
ไป ในปี 2557- ปี 2559 และในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 และ 9 เดื อนแรกของปี 2560 มีจำนวนเท่ำกับ
924.48 ล้ำนบำท 932.29 ล้ำนบำท 914.27 ล้ำนบำท 697.09 ล้ำนบำท และ 727.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ นร้อยละ 24.70 ร้อยละ 23.38 ร้อยละ 21.54 ร้อยละ 21.95 และร้อยละ 21.87 ของต้นทุนในกำรให้บริ กำร
ทำงกำรแพทย์
สัดส่ วนต้นทุนในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ เทียบกับรำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ของบริ ษทั ฯ
มี สัด ส่ ว นที่ เ พิ่ มขึ้ นเล็กน้อย ในปี 2558 เนื่ องมำจำกบริ ษทั ฯ มี กำรปรั บขึ้ นเงิ นเดื อนให้กับ พยำบำลและ
พนักงำนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ ในส่ วนต้นทุนค่ำแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกมีกำร
เปิ ดคลินิกและศูนย์แพทย์เฉพำะทำงเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรให้บริ กำรผูป้ ่ วย ซึ่ งต้นทุนค่ำแพทย์ที่เพิ่มขึ้ นจะ
สัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกันกับรำยได้โดยรวมที่เพิ่มขึ้น
สำหรับปี 2559 สัดส่ วนต้นทุ นในกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ต่อรำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์
ลดลงจำกร้อยละ 73.63 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 72.98 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกสัดส่ วนผูป้ ่ วยต่ำงประเทศที่
เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกผูป้ ่ วยประเภทนี้ มีค่ำบริ กำรเฉลี่ยต่อครั้งสู งกว่ำผูป้ ่ วยประเทศไทย รวมไปถึงโรงพยำบำลมี
กำรบริ หำรจัดกำรระบบสิ นค้ำคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
ส ำหรั บช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2560 สัด ส่ วนต้นทุ นในกำรให้บ ริ กำรทำงกำรแพทย์ต่ อรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรทำงกำรแพทย์เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 72.78 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็ นร้อยละ 73.21 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกต้นทุนค่ำแพทย์และต้นทุนค่ำพยำบำลและพนักงำนปรับเพิ่มสู งขึ้น
สัดส่ วนต้นทุนค่ำยำและเวชภัณฑ์เทียบกับรำยได้จำกกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ลดลง เนื่ องจำก บริ ษทั มี
กำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ได้มีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น อีกทั้งแพทย์จะสั่งจ่ำยยำให้กบั ผูป้ ่ วยตำม
ควำมเหมำะสมในกำรรั กษำ เพื่ อไม่ ให้ผูป้ ่ วยแบกภำระค่ ำ ใช้จ่ำ ยสู งเกิ นไป ส่ งผลให้ต ้นทุ นค่ ำ ยำและ
เวชภัณฑ์ลดลง
ต้ นทุนในการให้ บริการ Healthcare Solution
ต้นทุนในกำรให้บริ กำร Healthcare Solutionในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 224.44 ล้ำนบำท 261.44 ล้ำนบำท
260.98 ล้ำนบำท และคิ ดเป็ นร้อยละ 72.99 ร้อยละ 73.06 และร้อยละ 66.16 ของรำยได้จำกกำรให้บริ กำร
Healthcare Solution ตำมลำดับ ในขณะที่ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีตน้ ทุน
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 13

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

ในกำรให้บริ กำร Healthcare Solution เท่ำกับ 186.52 ล้ำนบำท และ 220.74 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 66.35
และร้ อยละ 67.46 ของรำยได้จำกกำรให้บริ กำร Healthcare Solution ต้นทุ นในกำรให้บริ กำร Healthcare
Solution ที่ สำคัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ต้นทุนสิ นค้ำ โดยในปี 2557 - ปี 2559 ช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559
และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีค่ำเท่ำกับ 219.59 ล้ำนบำท 244.65 ล้ำนบำท 253.84 ล้ำนบำท 178.60 ล้ำนบำท
และ 211.89 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นร้อยละ 97.84 ร้อยละ 93.58 ร้อยละ 97.26 ร้อยละ 95.75 และร้อยละ 95.99
ของต้นทุนในกำรให้บริ กำร Healthcare Solution
สัดส่ วนต้นทุนในกำรให้บริ กำร Healthcare Solution เทียบกับรำยได้จำกกำรให้บริ กำร Healthcare Solution
ของบริ ษั ท ฯ ในปี 2558 มี สั ด ส่ วนเพิ่ ม ขึ้ น มี ส ำเหตุ ห ลั ก มำจำกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ำงทั น ตกรรม ของ
บริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้ำที่นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ซึ่ งเงินบำทมีกำรอ่อนค่ำตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ทำ
ให้ตน้ ทุนโดยภำพรวมของสิ นค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมดังกล่ำวสู งขึ้ น แต่อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ได้มีกำรทำ
สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่ อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยน
เงินตรำต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในขณะนั้น
สำหรับปี 2559 สัดส่ วนต้นทุนในกำรให้บริ กำร Healthcare Solution ต่อรำยได้จำกกำรให้บริ กำร Healthcare
Solution ลดลงจำกร้อยละ 73.06 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 66.16 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี
สัดส่ วนรำยได้ร้ำนยำสู งขึ้น ซึ่ งร้ำนยำจะมีสดั ส่ วนของต้นทุนกำรให้บริ กำรต่ำกว่ำผลิตภัณฑ์ทำงทันตกรรม
รวมถึงในงวดนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ทำงทันตกรรมได้ดีข้ ึน ทำให้สดั ส่ วนต้นทุนต่อรำยได้
ลดลงจำกปี ก่อน
สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 สัดส่ วนต้นทุนในกำรให้บริ กำร Healthcare Solution ต่อรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำร Healthcare Solution เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559
ต้ นทุนในการประกอบธุรกิจอื่น
ต้นทุนในกำรประกอบธุ รกิ จอื่น ในช่วงปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 10.86 ล้ำนบำท 9.17 ล้ำนบำท และ 13.36
ล้ำนบำท คิ ดเป็ นร้อยละ 46.77 ร้อยละ 73.77 และร้อยละ 70.09 ของรำยได้จำกธุ รกิ จอื่น ในขณะที่ ช่ วง 9
เดือนแรกของปี 2560 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีตน้ ทุนในกำรประกอบธุ รกิจอื่นเท่ำกับ 9.52 ล้ำนบำท
และ 7.67 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 60.06 และ ร้อยละ 104.78 ของรำยได้จำกธุรกิจอื่น ต้นทุนในกำรประกอบ
ธุรกิจอื่นที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ต้นทุนค่ำพนักงำน โดยในปี 2557 - ปี 2559 และในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 และ 9 เดื อนแรกของปี 2560 มี ตน้ ทุ นค่ ำพนักงำน มี จำนวนเท่ ำกับ 7.06 ล้ำนบำท 7.95 ล้ำนบำท
11.77 ล้ำนบำท 7.94 ล้ำนบำท และ 6.83 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 65.01 ร้อยละ 86.70 ร้อยละ 88.03 ร้อยละ
83.40 และร้อยละ 89.05 ของต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจอื่นรวม
สัดส่ วนต้นทุนในกำรประกอบธุ รกิจอื่น เทียบกับรำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิจอื่น ของบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนที่
เพิ่มขึ้ นในปี 2558 เมื่อเที ยบกับปี ก่ อนหน้ำ มีสำเหตุหลักมำจำก บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในกำรพัฒนำโปรแกรม
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เพื่อให้มีเสถียรภำพในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้ น จึ งไม่ได้เน้นหำลูกค้ำเพิ่ม ทำให้บริ ษทั ฯ มีรำยได้ลดลงจำกปี
2557
สำหรั บปี 2559 สัดส่ วนต้นทุ นในกำรประกอบธุ รกิ จอื่ น เที ยบกับรำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิ จอื่ น ของ
บริ ษทั ฯ ลดลงจำกร้อยละ 73.77 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 70.09 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก บริ ษทั มีลูกค้ำรำยใหม่
เพิ่มขึ้น และมีรำยได้จำกค่ำดูแลรักษำระบบเพิ่มขึ้น
ส ำหรั บช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2560 สัด ส่ วนต้นทุ นในกำรประกอบธุ ร กิ จอื่ น เที ย บกับรำยได้จำกกำร
ประกอบธุ รกิ จอื่ น เพิ่ มขึ้ นจำกร้ อยละ 60.06 ในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 เป็ นร้ อยละ 104.78 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกบริ ษทั มีกำรเพิ่มบุคลำกรเพื่อรองรับโครงกำรซึ่ งคำดว่ำจะมีเข้ำมำในปี นี้
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร และค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรขำยและบริ หำร และค่ ำ ตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อย ประกอบด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนและผูบ้ ริ หำร ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรตลำด ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำธรรมเนี ยมธนำคำร
ค่ำที่ ปรึ กษำ ฯลฯ เป็ นต้น โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรในปี 2557 - ปี
2559 เท่ำกับ 764.18 ล้ำนบำท 780.93 ล้ำนบำท และ 854.84 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.87 ร้อยละ 13.50
และร้อยละ 13.72 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และช่วง 9 เดือนแรกของปี
2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ำกับ 631.77
ล้ำนบำท และ 709.56 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 13.55 และร้อยละ 14.56 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ในปี 2558 มี ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่ มขึ้ น จำกปี 2557 คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.19 ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด ค่ำธรรมเนียมธนำคำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมตัวเข้ำตลำดหลักทรัพย์ แต่อย่ำงไร
ก็ตำมสัดส่ วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้รวมอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ
ในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันใน
ปี ก่อนหน้ำ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและผูบ้ ริ หำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมตัวเข้ำตลำด
หลักทรัพย์
ช่ วง 9 เดื อนแรกในปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร ปรับตัวเพิ่มขึ้ นจำก
ช่ ว งเวลำเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ำ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกบริ ษัท ย่ อ ยมี ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยทำงกำรตลำดเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคำท์ต้ ี และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่เพิ่มสู งขึ้น
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ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกับ 223.00 ล้ำนบำท 162.81 ล้ำนบำท
และ 177.12 ล้ำนบำท ต้นทุนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีจำนวนลดลงจำก 2557 เป็ นผลมำจำก
บริ ษทั ฯ มีกำรเจรจำขอปรั บลดอัตรำดอกเบี้ ยกับธนำคำรพำณิ ชย์ ซึ่ งได้ปรับลดอัตรำดอกเบี้ ยตั้งแต่ เ ดื อน
ตุ ลำคม พ.ศ. 2558 และเพิ่ มขึ้ นจำกปี 2558 เนื่ องจำกในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กำรกูย้ ื มเงิ น จำก
สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น เพื่อขยำยธุรกิจ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 132.40 ล้ำนบำท และ 125.14 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรเจรจำขอปรับลดอัตรำดอกเบี้ ย กับ
ธนำคำรพำณิ ชย์
กาไร
ความสามารถในการทา
กาไร

กาไรขั้นต้ น
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ-บริษัทใหญ่

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

1,536.61
772.43
538.24

27.86 1,527.78
14.01 746.85
9.76 551.83

งวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559

%

ล้ านบาท

26.40 1,710.25
12.91 855.41
9.54 511.15

2559
%

ล้ านบาท

27.46 1,288.78
13.73 657.00
8.21 405.05

2560
%
27. 65
14.09
8.69

ล้ านบาท

%

1,322.16
612.60
396.04

หมำยเหตุ: กำไรในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ

อัตรากาไรขั้นต้ นและกาไรขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำกำไรขั้นต้นในปี 2557 - ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 27.86 ร้อยละ 26.40 และ ร้อย
ละ 27.46 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 ร้อยละ 27.65 และ ร้อยละ 27.13ของ
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน ตำมลำดับ
ในขณะที่ อตั รำกำไรขั้นต้นในปี 2558 ลดลงจำกร้อยละ 27.86 เป็ นร้อยละ 26.40 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
รำยได้จำกค่ำบริ กำรรักษำพยำบำลมีอตั รำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง ในขณะที่มีตน้ ทุนคงที่จำกกำร
รักษำพยำบำลที่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้กำไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ลดลงเล็กน้อย
จำก 1,536.61 ล้ำนบำท ในปี 2557 เป็ น 1,527.78 ล้ำนบำท ในปี 2558
อัตรำกำไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 26.40 เป็ นร้อยละ 27.46 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
หน้ำ โดยสำเหตุ หลักมำจำก บริ ษทั ฯ มี กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลังที่ มีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้สำมำรถ
ควบคุมต้นทุนยำและเวชภัณฑ์ใช้ไปให้มียอดลดลง ส่ งผลให้กำไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น
อัต รำกำไรขั้นต้นในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2560 ลดลงจำกร้ อยละ 27.65 เป็ นร้ อยละ 27.13 เที ย บกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลักมำจำก บริ ษทั ฯ มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้โดยรวมลดลง
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 16

27.13
12.57
8.13
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เมื่อเทียบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำ
ตัดจำหน่ำยทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้กำไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ลดลงเล็กน้อย
อัตรากาไรสุ ทธิและกาไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำกำไรสุ ทธิ -ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ในปี 2557 - ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 9.76
ร้อยละ 9.54 และร้อยละ 8.21 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ และในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 และ 9 เดื อน
แรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 8.69 และ 8.13 ของรำยได้รวม โดยตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2559 บริ ษทั ธนบุรี
พัฒนำที่ดิน จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ปล่อยเช่ำที่ดินให้แก่บริ ษทั รำชธำนีพฒั นำกำร (2014) จำกัด ซึ่ งเป็ นกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด ได้ปล่อยเช่ำในรำคำ 3.0 ล้ำนบำทต่อเดือน สู งกว่ำรำคำ
ประเมิน ซึ่ งอยู่ที่ 0.32 ล้ำนบำทต่อเดือน โดยสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2559 ถึงวันที่ 31
มีนำคม 2561 หำกไม่นบั รวมรำยได้ดงั กล่ำว อัตรำกำไรสุ ทธิ -ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ในปี 2559 และ 9
เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 จะเท่ำกับร้อยละ 7.77 ร้อยละ 8.30 และร้อยละ 7.57
ในเดือนสิ งหำคม 2560 บริ ษทั รำชธำนี พฒั นำกำร (2014) จำกัด ได้ขอเช่ำที่ดินต่ออีก 1 ปี เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญำ
เช่ ำที่ ดิน 2 ปี ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้เช่ ำที่ ดินต่อไปอี ก 1 ปี โดยเงื่ อนไขกำรเช่ ำ
เป็ นไปตำมสัญญำเดิม
ในปี 2558 บริ ษทั มีอตั รำกำไรสุ ทธิ ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ แม้รำยได้จะเติบโตในอัตรำที่ลดลงในช่วงปี 2558
โดยมี สำเหตุ หลักมำจำก บริ ษทั ฯสำมำรถควบคุ มต้นทุ นเพื่ อรักษำระดับกำไรขั้นต้น อี กทั้งมี กำรบริ หำร
จัดกำรต้นทุนทำงกำรเงิ นให้ลดลงจำกกำรเจรจำต่อรองกับสถำบันกำรเงิ น และมีรำยได้จำกกำรลงทุ นใน
บริ ษทั ต่ำง ๆ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้ น โดยกำไรสุ ทธิ ในส่ วนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้ นจำก 538.24
ล้ำนบำท ในปี 2557 เป็ น 551.83 ล้ำนบำท ในปี 2558 จำกกำรขยำยพื้นที่ให้บริ กำรโดยกำรเพิ่มห้องตรวจและ
เพิ่ มจำนวนแพทย์เ ฉพำะทำงในศู นย์แ พทย์เ ฉพำะทำงต่ ำ งๆในโรงพยำบำลธนบุ รี แ ละมี กำรเพิ่ ม แพทย์
ผูเ้ ชี่ ยวชำญเฉพำะทำงเข้ำมำ รวมทั้งมี กำรลงทุ นเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์เพิ่ มขึ้ น ทำให้เ พิ่ ม
ศักยภำพในกำรรักษำโรค ซึ่ งช่วยดึงดูดให้ผปู ้ ่ วยในโรงพยำบำลธนบุรี 2 อีกทั้งมีกำรควบคุมบริ หำรจัดกำร
ต้นทุนได้มีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินให้ลดลงจำกกำรเจรจำต่อรอง
ขอลดอัตรำดอกเบี้ยกับสถำบันกำรเงิน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุ ทธิ -ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 9.76 ซึ่ งหำกไม่รวมรำยกำร
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 102 ล้ำนบำท (เฉพำะส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 84 ล้ำนบำท) บริ ษทั ฯ มีอตั รำ
กำไรสุ ทธิ -ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 8.23 รำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังกล่ำว
เช่น กำไรจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม รำยได้หนี้สูญรับคืนจำกคดีควำม กลับรำยกำร
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญดอกเบี้ยรับจำกกำรจัดโครงสร้ำงเงินลงทุน เป็ นต้น
อัตรำกำไรสุ ทธิ ในส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 จำกร้อยละ 9.54 เป็ นร้อยละ 8.21 ซึ่ ง
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำไรสุ ทธิ ในของบริ ษทั ใหญ่ มีสำเหตุหลักจำกกำรที่ บริ ษทั ฯ มีผล
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิ จกำรร่ วมค้ำในต่ำงประเทศ ซึ่ งกิ จกำรร่ วมค้ำดังกล่ำวยังอยู่ในช่ วงเตรี ยมควำม
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พร้อมของสถำนประกอบกำร ทำให้ยงั ไม่สำมำรถดำเนิ นงำนเต็มที่ ซึ่ งหำกไม่รวมรำยกำรขำดทุนจำกกำร
ลงทุ นในกิ จกำรร่ วมค้ำในต่ ำงประเทศดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะมี อตั รำกำไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ใหญ่ในปี 2559
จำนวน 599.77 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 9.63 และมีสำเหตุมำจำกค่ำที่ปรึ กษำต่ำงๆสำหรับเตรี ยมควำมพร้อมให้
บริ ษทั ฯ เข้ำจดทะเบี ยนกับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นเพียงครั้งเดี ยวมูลค่ ำ
ประมำณ 16.79 ล้ำนบำท
อัตรำกำไรสุ ทธิ ในส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2560 ลดลงจำกร้อยละ 8.69 เป็ นร้อยละ
8.13 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำไรสุ ทธิ ในของบริ ษทั
ใหญ่ มีสำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริ ษทั ฯ มีผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำในต่ำงประเทศ ซึ่ งบริ ษทั
เริ่ มรับรู ้ผลกำไรขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำดังกล่ำว ในเดือน เมษำยน 2559 อีกทั้งกิจกำรร่ วมค้ำ
ดังกล่ำวยังอยู่ในช่วงเตรี ยมควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร ทำให้ยงั ไม่สำมำรถดำเนิ นงำนเต็มที่ ซึ่ งหำก
ไม่รวมรำยกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำในต่ำงประเทศดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะมีอตั รำกำไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ใหญ่ในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 และช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2560 จำนวน 475.70 ล้ำนบำท
และ 492.26 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 10.21 และร้อยละ 10.10
เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนของธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจรั บจ้ างเหมาบริ การทางการแพทย์ และธุรกิจศู นย์ แพทย์
เฉพาะทาง
ในปี 2559 ธุ รกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำง มีอตั รำกำไรสุ ทธิ สูงกว่ำธุ รกิ จรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ และ
ธุรกิจโรงพยำบำล โดยอัตรำกำไรสุ ทธิ ของธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ ศูนย์แพทย์ฉพำะทำง และ
ธุรกิจโรงพยำบำล มีค่ำเท่ำกับ 10.57% 13.62% 11.60% ตำมลำดับ
หำกเที ยบอัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ อัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม ธุ รกิ จ
รับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ จะมีอตั รำส่ วนดังกล่ำวสู งที่ สุดในทั้งสำมธุ รกิ จ รองลงมำคื อธุ รกิ จศู นย์
แพทย์ฉพำะทำง และธุรกิจโรงพยำบำล เนื่องจำกธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งกำร
เงินลงทุนค่อนข้ำงต่ำเมื่อเทียบกับเงินลงทุนสร้ำงโรงพยำบำล ตัวเลขอัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
ในปี 2559 ของธุ รกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ และธุ รกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำง เท่ำกับ 23.29% และ
11.87% ตำมลำดับ ในขณะที่ธุรกิจโรงพยำบำลมีอตั รำส่ วนดังกล่ำวเท่ำกับ 6.28% สำเหตุที่ธุรกิจรับจ้ำงเหมำ
บริ กำรทำงกำรแพทย์มีอตั รำส่ วนผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พย์รวมสู งที่ สุด มี ผลมำจำกธุ รกิ จรั บจ้ำงบริ หำร
โรงพยำบำล เป็ นกำรทำสัญญำกับโรงพยำบำลรัฐ โดยมีขอ้ ตกลงว่ำทำงภำครัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบเงิ นลงทุน
สิ นทรัพย์ถำวรและเครื่ องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ในขณะที่ทำงบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่เพียงบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำล
และจัดหำบุคลำกร จึงรับผิดชอบเพียงแค่ค่ำแพทย์ ค่ำพยำบำล และเงินเดือนบุคลำกรต่ำง ๆ ในทำงกลับกัน
คลินิกศูนย์หัวใจ-โรงพยำบำลภัทร และศูนย์หัวใจ-โรงพยำบำลบำงพลี เป็ นกำรทำสัญญำกับโรงพยำบำล
เอกชนและโรงพยำบำลรัฐบำล ทำงบริ ษทั ศูนย์หัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จำกัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบลงทุนใน
สิ นทรัพย์ถำวร เครื่ องมืออุปกรณ์ บำงส่ วน จึงมีสินทรัพย์ที่สูงกว่ำ อัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือ
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 18
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หุน้ ของธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2559 มีค่ำเท่ำกับ 35.29% สู งกว่ำอัตรำส่ วนเดียวกันของ
ธุรกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำงและโรงพยำบำล ซึ่ งมีค่ำเท่ำกับ 13.39% และ 13.15%
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 ธุ รกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ มีอตั รำกำไรสุ ทธิ สูงกว่ำธุ รกิ จ
โรงพยำบำล และธุรกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำง โดยอัตรำกำไรสุ ทธิ ของธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์
ธุรกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำง และธุรกิจโรงพยำบำล มีค่ำเท่ำกับ 15.72% 12.95% และ 4.83%
หำกเที ยบอัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ อัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม ธุ รกิ จ
รับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ จะมีอตั รำส่ วนดังกล่ำวสู งที่ สุดในทั้งสำมธุ รกิ จ รองลงมำคื อธุ รกิ จศู นย์
แพทย์ฉพำะทำง และธุรกิจโรงพยำบำล เนื่องจำกธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งกำร
เงินลงทุนค่อนข้ำงต่ำเมื่อเทียบกับเงินลงทุนสร้ำงโรงพยำบำล ตัวเลขอัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
สำหรับงวด 9 เดื อนแรกของปี 2560 ของธุ รกิ จรั บจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ และธุ รกิ จโรงพยำบำล
เท่ ำกับ 22.33% และ 4.48% ตำมลำดับ ในขณะที่ ธุรกิ จศู นย์แพทย์ฉพำะทำงมี อตั รำส่ วนดังกล่ำวเท่ ำ กับ
3.98% สำเหตุที่ธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์มีอตั รำส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมสู งที่สุด มี
ผลมำจำกธุ รกิ จรั บจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ เป็ นกำรทำสัญญำกับโรงพยำบำลรั ฐและโรงพยำบำล
เอกชนในต่ำงประเทศ โดยกำรทำสัญญำกับโรงพยำบำลภำครัฐและโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงประเทศ โดย
สัญญำระหว่ำงภำครัฐจะมีขอ้ ตกลงว่ำทำงภำครัฐเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเงิ นลงทุนสิ นทรัพย์ถำวรและเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในขณะที่ทำงบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่เพียงบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำล และจัดหำบุคลำกร บริ ษทั ฯจึง
รับผิดชอบเพียงแค่ค่ำแพทย์ ค่ำพยำบำล และเงิ นเดื อนบุคลำกรต่ำง ๆ ในส่ วนของโรงพยำบำลภำคเอกชน
บริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบในส่ วนของค่ำที่ปรึ กษำ เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำลสำมำรถดำเนิ นงำนได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ในทำงกลับกัน คลินิกศูนย์หวั ใจ-โรงพยำบำลภัทร และศูนย์หวั ใจ-โรงพยำบำลบำงพลี
เป็ นกำรทำสัญญำกับโรงพยำบำลเอกชนและโรงพยำบำลรัฐบำล ทำงบริ ษทั ศูนย์หัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี
จำกัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร เครื่ องมืออุปกรณ์บำงส่ วน จึงมีสินทรัพย์ที่สูงกว่ำ อัตรำส่ วน
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของธุ รกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี
2560 มีค่ำเท่ำกับ 30.37% สู งกว่ำอัตรำส่ วนเดียวกันของธุ รกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำงและโรงพยำบำล ซึ่ งมีค่ำ
เท่ำกับ 8.13% และ 4.57%
16.2 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
มีมูลค่ำเท่ำกับ 6,378.01 ล้ำนบำท 7,347.59 ล้ำนบำท 10,460.16 ล้ำนบำท และ 11,841.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สิ นทรัพย์รวมมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2557 โดยบริ ษทั ฯ เริ่ มมีกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ต้ งั แต่ปี 2557 ทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมของบริ ษทั ฯ เริ่ ม
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ขยำยตัวเพิ่มขึ้ น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557–2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 สิ นทรัพย์หมุนเวียน
รวมมีมูลค่ำ 1,874.03 ล้ำนบำท 2,126.99 ล้ำนบำท 1,419.33 ล้ำนบำท และ 2,579.96 ล้ำนบำท คิดเป็ น ร้อย
ละ 29.38 ร้อยละ 28.95 ร้อยละ 13.57 และร้อยละ 21.79 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด ตำมลำดับ ในขณะ
ที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีมูลค่ำ 4,503.98
ล้ำนบำท 5,220.60 ล้ำนบำท 9,040.83 ล้ำนบำท และ 9,261.28 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 70.62 ร้อยละ 71.05
ร้ อยละ 86.43 และร้ อยละ 78.21 ของมู ลค่ ำ สิ นทรั พย์รวมทั้งหมด ตำมลำดับ โดยมี ร ำยละเอี ยดที่ สำคัญ
ดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มี
จำนวนเท่ำกับ 492.45 ล้ำนบำท 714.71 ล้ำนบำท 560.41 ล้ำนบำท และ 408.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิด
เป็ นร้อยละ 7.72 ร้อยละ 9.73 ร้อยละ 5.36 และร้อยละ 3.45 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดย ณ สิ้ นปี 2559
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำ และลงทุนซื้ อที่ดิน
เข้ำมำเพื่อขยำยธุ รกิจ และ ณ สิ้ นงวด 2560 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง เนื่ องจำกบริ ษทั มีกำร
นำเงินสดไปลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย กิจกำรร่ วมค้ำ และบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ ครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีจำนวนเท่ำกับ 392.30
ล้ำนบำท 644.02 ล้ำนบำท 140.16 ล้ำนบำท และ 141.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 6.15 ร้อยละ
8.76 ร้อยละ 1.34 และร้อยละ 1.20 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ เงินลงทุนชัว่ ครำวเป็ นกำรลงทุนในตรำสำร
หนี้ และตรำสำรทุ น ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มี ยอดลดลงอย่ำงมี นัยสำคัญ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มี กำร
จำหน่ ำยเงิ นลงทุนเพื่อนำเงิ นไปใช้ในกำรลงทุนในกิ จกำรร่ วมค้ำ เพื่อดำเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับโรงพยำบำลใน
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มี จำนวน
เท่ำกับ 611.83 ล้ำนบำท 570.04 ล้ำนบำท 500.84 ล้ำนบำท และ 672.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ น ร้อย
ละ 9.59 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ 4.79 และร้อยละ 5.68 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำ ประกอบด้วย บุคคล บริ ษทั ทัว่ ไป บริ ษทั ประกัน หน่วยงำนรำชกำร ลูกหนี้ กำรค้ำ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มี จำนวนเท่ ำกับ 367.01 ล้ำนบำท 431.73 ล้ำนบำท
469.15 ล้ำนบำท และ 644.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในตำรำงที่แสดงถัดไป) โดยลูกหนี้
กำรค้ำของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นในปี 2558 ปี 2559 เนื่องมำจำกบริ ษทั ฯ ประมูลโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรได้
เพิ่ ม อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ย่ อ ยอี ก 1 แห่ ง เริ่ ม ด ำเนิ น กำรในช่ ว งสิ้ น ปี 2557 ท ำให้ใ นปี 2558 สำมำรถขยำยกำร
ดำเนินกำรได้เต็มที่ และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ได้ดำเนินงำนด้ำนที่ปรึ กษำเพื่อ
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 20

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

บริ หำรงำนให้กบั โรงพยำบำลในต่ ำงประเทศ ส่ งผลให้ลูกหนี้ กำรค้ำโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ขยำยตัว
เพิ่มขึ้น และลูกหนี้กำรค้ำที่อยูใ่ นช่วงยังไม่ถึงกำหนดชำระ รวมถึงลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ เพิ่ม
สู งขึ้น โดยรำยละเอียดงบวิเครำะห์อำยุลูกหนี้กำรค้ำ สรุ ปได้ดงั ตำรำงต่อไปนี้
งบวิเคราะห์ อายุลูกหนีก้ ารค้ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่ 30 กันยายน

2558

2559

2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

41.71

11.36

166.67

38.60

195.10

41.59

224.79

34.86

187.20

51.01

78.79

18.25

93.55

19.94

95.65

14.83

91-180 วัน

36.79

10.02

11.65

2.70

17.75

3.78

22.03

3.42

181-365 วัน

20.14

5.49

11.10

2.57

23.61

5.03

17.31

2.68

มำกกว่ำ 365 วัน

38.60

10.52

36.83

8.53

16.30

3.47

32.84

5.09

324.44

88.40

305.04

70.65

346.31

73.81

392.62

60.88

(42.28)

(11.52)

(31.23)

(7.23)

(15.87)

(3.38)

(13.35)

(2.07)

282.16

76.88

273.81

63.42

330.44

70.43

379.27

58.82

84.85

23.12

157.92

36.58

138.71

29.57

265.51

41.18

367.01

100.00

431.73

100.00

469.15

100.00

644.78

100.00

ลูกหนี้กำรค้ำที่อยูใ่ นช่วงยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระ
1-90 วัน

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้กำรค้ำ-สุ ทธิ

ลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้ จำกกำรขำยเงิ นลงทุน ลูกหนี้ ค่ำหุ ้น ดอกเบี้ ยค้ำงรับ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงิ นทดรองจ่ ำย และอื่ นๆ ลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มี
จำนวน 244.82 ล้ำนบำท 138.31 ล้ำนบำท 31.69 ล้ำนบำท และ 28.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ ง ณ 31 ธันวำคม
2559 มียอดลดลง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ได้รับชำระหนี้ จำกลูกหนี้ ที่เกิดขึ้ นจำกกำรขำยเงินลงทุน ทั้งจำนวนใน
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
หำกพิจำรณำถึงลูกหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ลูกหนี้ ที่คำ้ งชำระนำนเกิน 90 วัน
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 11.89 ของลูกหนี้ ท้ งั หมด ซึ่ งประกอบด้วยลูกหนี้ กำรค้ำจำก (1) กลุ่มบริ ษทั คู่สัญญำ
เช่ นบริ ษทั ประกันและบริ ษทั ทัว่ ไป ร้อยละ 50.03 (2) หน่ วยงำนอื่นๆเช่ น มหำวิทยำลัย โรงพยำบำล และ
หน่วยงำนรำชกำร ร้อยละ 15.78 ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงในกำรไม่ชำระหนี้ ค่อนข้ำงต่ำ และ (3) ลูกค้ำทัว่ ไปร้อยละ
34.19 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไปแล้วร้อยละ 27.53 ของลูกหนี้ ที่คำ้ งชำระนำนเกิน 90 วัน หรื อ
ร้อยละ 39.77 ของลูกหนี้ ที่คำ้ งชำระนำนเกิ น 180 วัน ซึ่ งเพียงพอและเหมำะสม (ตำมนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯ) โดยบริ ษทั ฯมีนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยกำรพิจำรณำลูกหนี้ ที่คำ้ งชำระ
นำนเกิน 180 วัน และตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับลูกค้ำรำยที่มีควำมเสี่ ยงว่ำจะไม่ชำระหนี้ ค่อนข้ำงสู ง
เช่น ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อ ไม่มีกำรผ่อนชำระ สำเหตุที่บริ ษทั ฯ จะเริ่ มพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สำหรับลูกค้ำที่คำ้ งชำระนำนเกิน 180 วัน เนื่องจำก ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ำรำยเดิม และจำกประวัติกำร
ชำระหนี้ที่ผำ่ นมำพบว่ำลูกค้ำกลุ่มที่คำ้ งชำระนำนไม่เกิน 180 วันจะยังคงสำมำรถกลับมำชำระหนี้ได้
ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 21

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

ณ 30 กันยำยน 2560 มีลูกหนี้ที่คำ้ งชำระนำนเกิน 90 วัน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 10.97 ของลูกหนี้ท้ งั หมด ซึ่ ง
ประกอบด้วยลูกหนี้ กำรค้ำจำก (1) กลุ่มบริ ษทั คู่สัญญำเช่นบริ ษทั ประกันและบริ ษทั ทัว่ ไป ร้อยละ 50.43 (2)
หน่วยงำนอื่นๆเช่น มหำวิทยำลัย โรงพยำบำล และ หน่วยงำนรำชกำร ร้อยละ 16.31 ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงในกำร
ไม่ชำระหนี้ ค่อนข้ำงต่ำ และ (3) ลูกค้ำทัว่ ไปร้อยละ 33.26 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไปแล้วร้อย
ละ 18.49 ของลูกหนี้ที่คำ้ งชำระนำนเกิน 90 วัน หรื อร้อยละ 26.62 ของลูกหนี้ที่คำ้ งชำระนำนเกิน 180 วัน ซึ่ ง
เพียงพอและเหมำะสม (ตำมนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯ) โดยบริ ษทั ฯมีนโยบำยตั้งค่ำเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญโดยกำรพิจำรณำลูกหนี้ ที่คำ้ งชำระนำนเกิ น 180 วัน และตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ลูกค้ำรำยที่ มีควำมเสี่ ยงว่ำจะไม่ชำระหนี้ ค่อนข้ำงสู ง เช่ น ไม่สำมำรถติ ดต่ อได้ หรื อ ไม่มีกำรผ่อนชำระ
สำเหตุที่บริ ษทั ฯ จะเริ่ มพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกค้ำที่คำ้ งชำระนำนเกิน 180 วัน เนื่องจำก
ลูกหนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ำรำยเดิม และจำกประวัติกำรชำระหนี้ ที่ผ่ำนมำพบว่ำลูกค้ำกลุ่มที่คำ้ งชำระนำน
ไม่เกิน 180 วันจะยังคงสำมำรถกลับมำชำระหนี้ได้

ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 22

บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น สรุ ปได้ดงั ตำรำงต่อไปนี้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

2557

2558

2559

2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

409.12

419.81

456.66

618.81

0.17

43.15

28.36

39.31

หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ-บริ ษทั อื่น

(42.28)

(31.23)

(15.87)

(13.35)

ลูกหนี้กำรค้ำ-สุ ทธิ

367.01

431.73

469.15

644.78

ลูกหนี้อื่น-บริ ษทั อื่น

46.23

3.76

2.69

9.08

98.00

83.95

5.52

0.01

(0.43)

-

-

-

8.21

9.09

ลูกหนี้กำรค้ำ-บริ ษทั อื่น
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ-บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ-บริ ษทั อื่น
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

143.80

87.71

0.08

0.16

-

0.00

11.94

0.04

-

-

-

-

0.00

-

-

-

ดอกเบี้ยค้ำงรับ

12.02

0.20

เงินทดรองจ่ำย

4.50

30.32

6.05

5.65

หักค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

-

(0.92)

(0.89)

(1.48)

เงินทดรองจ่ำย-สุ ทธิ

4.50

29.40

5.16

4.17

44.42

-

-

-

18.75

-

-

-

0.02

-

-

-

9.97

3.19

-

-

ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ

-

7.82

-

-

รำยได้คำ้ งรับ

0.34

-

-

-

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุน้ -บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2.32

-

-

-

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

8.68

9.99

18.32

14.79

รวมลูกหนี้อื่น

244.82

138.31

31.69

28.05

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

611.83

570.04

500.84

672.83

ลูกหนี้ค่ำหุน้ -บริ ษทั อื่น
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ำงรับ-บริ ษทั อื่น
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

หมำยเหตุ: ยอดรวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น – สุทธิ ในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 2.2 ข้อ 16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ำที่ 23
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เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เกิดจำกบริ ษทั ย่อยได้ให้
บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กู้ยื ม เงิ น ระยะสั้ น จ ำนวน 10 ล้ำ นบำท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.08 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม
ตำมลำดับ
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน
2560 มีจำนวนเท่ำกับ 170.95 ล้ำนบำท 161.87 ล้ำนบำท 209.52 ล้ำนบำท และ 192.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.20 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.62 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยสิ นค้ำ
คงเหลือประกอบด้วย ยำและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ พัสดุและวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่ งมีรำยละเอียดดัง
ตำรำงต่อไปนี้
สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท

2558

ร้ อยละ ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน
2559

ร้ อยละ ล้านบาท

2560

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ยำและเวชภัณฑ์

93.38

54.62

88.87

54.90

102.92

49.12

104.21

54.16

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

67.64

39.57

69.82

43.14

96.41

46.01

84.71

44.03

พัสดุและวัสดุสิ้นเปลือง

11.01

6.44

10.38

6.41

12.27

5.86

7.59

3.94

4.05

2.50

5.47

2.61

7.39

3.83

สิ นค้ำระหว่ำงทำง-อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพ-ยำและเวชภัณฑ์
ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพ-อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพ-พัสดุ
รวมสินค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

-

-

172.03

100.63

173.12

106.95

217.07

103.60

203.90

105.96

(0.13)

(0.07)

(0.70)

(0.43)

(1.65)

(0.79)

(1.41)

(0.73)

(0.95)

(0.56)

(10.25)

(6.33)

(5.45)

(2.60)

(9.63)

(5.00)

(0.30)

(0.19)

(0.45)

(0.21)

(0.45)

(0.23)

161.87

100.00

209.52

100.00

192.41

100.00

170.95

100.00

หมำยเหตุ: ยอดรวมสินค้ำคงเหลือ – สุทธิ ในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริ ษทั ฯ

สำรองสิ นค้ำเสื่ อมสภำพสำหรับยำและเวชภัณฑ์ เกิดจำกบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรยำที่เคลื่อนไหวช้ำ แต่
จำเป็ นต้องมีสินค้ำไว้เพื่อรองรับผูป้ ่ วยในกรณี มีผปู ้ ่ วยฉุกเฉิ น ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีกำรตั้งสำรองสิ นค้ำ
เสื่ อมสภำพยำและเวชภัณฑ์ในระดับต่ำ แต่เพียงพอและเหมำะสม เนื่องจำก มีกำรบริ หำรสิ นค้ำคงคลังอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ และกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสำยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยจึงสำมำรถเปลี่ยนคืนยำที่ใกล้หมดอำยุกบั ผู ้
จำหน่ำยได้
สำรองสิ นค้ำเสื่ อมสภำพสำหรับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพิ่มขึ้น เนื่องจำกคลังสิ นค้ำที่บริ ษทั เช่ำเพื่อนำสิ นค้ำ
ไปจัดเก็บมีรูรั่วที่หลังคำ ทำให้สินค้ำได้รับควำมเสี ยหำยจำกฝนตก ซึ่ งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรเรี ยกร้อง
ค่ำเสี ยหำยจำกบริ ษทั ประกันภัย
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ต้ นทุนการพัฒนาโครงการให้ บริการทางการแพทย์ ครบวงจร
ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีจำนวนเท่ำกับ
1,146.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 9.68 ของสิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
โครงกำรจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคำท์ต้ ี ซึ่ งเป็ นโครงกำรเพื่อพัฒนำกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์แบบครบวงจร
(Healthcare Mixed Used Development) กล่ำวคือมีคลินิก ศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำ บ้ำนพักผูส้ ู งอำยุ และที่พกั ฟื้ น
สำหรับผูป้ ่ วยรวมอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในควำมต้องกำรของตลำด)
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีจำนวน
เท่ำกับ 2.70 ล้ำนบำท 9.31 ล้ำนบำท 542.23 ล้ำนบำท และ 767.49 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิ ดเป็ นร้อยละ
0.04 ร้อยละ 0.13 ร้อยละ 5.18 และร้อยละ 6.48 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยเงินลงทุนระยะยำวในตรำ
สำรทุ น เพิ่ ม ขึ้ น มำก ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 เนื่ อ งจำกบริ ษัท มี ก ำรจัด ประเภทเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท
โรงพยำบำลรำชธำนี จำกัด (มหำชน) จำกเงินลงทุนระยะยำวอื่น เป็ นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน และ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เพิ่มขึ้ นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เนื่ องจำกมี กำรจัดประเภทเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั โรงพยำบำลรำชพฤกษ์ จำกัด (มหำชน) จำกเงินลงทุนระยะยำวอื่น เป็ นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำร
ทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีจำนวนเท่ำกับ
419.14 ล้ำนบำท 422.94 ล้ำนบำท 443.09 ล้ำนบำท และ 453.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 6.57
ร้อยละ 5.75 ร้อยละ 4.24 และร้อยละ 3.83 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในบริ ษทั
อุบลรั กษ์ จำกัด และบริ ษทั สิ ริเวช จันทบุ รี จำกัด (มหำชน) ในสัดส่ วนร้ อยละ 34.04 และร้ อยละ 31.87
ตำมลำดับ บริ ษทั ร่ วมทั้งสองแห่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำล
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำ-สุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ มีมูลค่ำเท่ำกับ 635.75 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 6.08 ของสิ นทรัพย์รวม โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนร่ วมกับ Wego Holding Company Limited เพื่อ
ตั้งกิจกำรร่ วมค้ำ กิจกำรร่ วมค้ำดังกล่ำวได้จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 ในชื่ อ Weihai
Thonburi Healthcare Investment Company Limited (ปั จจุ บั น ใช้ ชื่ อ Weihai Welly Hospital Company
Limited) ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจี น โดยมีทุนจดทะเบี ยนจำนวน 230 ล้ำนเรนมินบิ บริ ษทั ฯ ถือ
หุน้ ในกิจกำรร่ วมค้ำดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ ทั้งหมดใน
ปี 2559 โดยจ่ำยค่ำหุน้ จำนวน 90 ล้ำนเรนมินบิ (เทียบเท่ำ 500 ล้ำนบำท) ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 และ
จ่ำยชำระค่ำหุ น้ ส่ วนที่เหลือจำนวน 43.40 ล้ำนเรนเมนบิ (เทียบเท่ำ 224.37 ล้ำนบำท) ในเดือนตุลำคม พ.ศ.
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2559 กิจกำรร่ วมค้ำมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ภำยใต้ชื่อ
โรงพยำบำล Welly
ในไตรมำส 2 ปี 2560 คณะกรรมกำรของ Weihai Welly Hospital Company Limited มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจำนวน 20 ล้ำนเรนเมนบิ บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุ น้ ตำมสัดส่ วนกำรถือเป็ นจำนวนเงิน 11.60 ล้ำน
เรนเมนบิ (เทียบเท่ำ 58.02 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำ-สุ ทธิ มีมูลค่ำเท่ำกับ 602.75 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
5.09 เงินลงทุนลดลงจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557- 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เงิ นลงทุนระยะยำวอื่ นของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษ ัท ย่ อ ย มี มู ล ค่ ำ เท่ ำ กับ 115.64 ล้ำ นบำท 258.49 ล้ำ นบำท 269.06 ล้ำ นบำท และ 245.88 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 1.81 ร้อยละ 3.52 ร้อยละ 2.57 และร้อยละ 2.08 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ
โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกำรลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับกิจกำรโรงพยำบำล และธุ รกิ จที่
เกี่ ยวข้องกับกิ จกำรโรงพยำบำลเป็ นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงิ นลงทุ นระยะยำวอื่ นมียอดเพิ่ มขึ้ น
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ์ ในกำรเพิ่ มทุนจำกบริ ษทั ที่ ลงทุ นไว้เดิ ม และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เงิ น
ลงทุนระยะยำวอื่นมียอดลดลง เนื่ องจำกมีกำรโอนจัดประเภทเงิ นลงทุ นในโรงพยำบำลรำชพฤกษ์ จำกัด
(มหำชน) ไปเป็ นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน (หลักทรัพย์เผื่อขำย)
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
เงิ นจ่ ำยล่วงหน้ำค่ ำหุ ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เพิ่ มขึ้ นจำก เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งกลุ่ม
กิจกำรได้รับสิ ทธิ์ ในกำรซื้ อหุน้ เพิ่มทุน เนื่องจำกเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิม ดังนั้น กลุ่มกิจกำรจึงมีกำรลงทุนเพื่อรักษำ
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ เดิม และมีกำรลงทุนเพิ่มในบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีกำรจัดตั้งขึ้นในปี 2560 คือ เงิน
ลงทุนใน Aryu International Health Care Co., Ltd ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ
วันที่ 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ลงทุ นใน Aryu International Health Care Co., Ltd.
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เพื่อก่อตั้งโรงพยำบำล ณ เมืองย่ำงกุง้ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
โดยบริ ษทั ดังกล่ำวมีทุนจดทะเบี ยน 100.00 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (หุ ้นสำมัญ 10,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 10.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ) และจะมีมติเรี ยกชำระค่ำหุ น้ ร้อยละ 50 คิดเป็ นจำนวนเงิน 50.00
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งบริ ษทั จะเข้ำลงทุนในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 10 คิดเป็ นจำนวนเงิ น
5.00 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ บริ ษทั จ่ำยเงินค่ำหุน้ ดังกล่ำวจำนวน 3.00 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (เทียบเท่ำ
99.88 ล้ำ นบำท) ในเดื อนกันยำยน พ.ศ. 2560และจ่ ำ ยช ำระค่ ำ หุ ้นส่ วนที่ เ หลื อจำนวน 2.00 ล้ำ นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กำ ในเดื อนตุลำคม พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 Aryu International Health Care
Co., Ltd. ยังไม่ได้จดทะเบี ยนรั บชำระค่ ำหุ ้นกับหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้นบริ ษทั จึ งบันทึ กกำรจ่ ำยเงิ น
ลงทุนดังกล่ำวไว้ในเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุน้
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เข้ำลงทุนเพิ่มเติมในหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด
โดยกำรซื้ อหุน้ สำมัญจำนวน 45,307,640 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท คิดเป็ นเงินจำนวน 453,076,400 บำท จำก
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั รำชธำนีบำ้ นและ
ที่ดิน จำกัด, บริ ษทั โรงพยำบำลธนบุรี 3 จำกัด, บริ ษทั โรงพยำบำลธนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด, นำย กิตติศำนต์ อภิ
บุณโยภำส และนำยแพทย์บุญ วนำสิ น กำรซื้ อหุน้ ดังกล่ำวทำให้บริ ษทั ฯ มีสดั ส่ วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึ้นจำกร้อย
ละ 43.13 เป็ นร้ อยละ 99.76 และ ในเดื อนมกรำคมและเดื อนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้เข้ำ ลงทุ น
เพิ่มเติมในหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด โดยกำรซื้ อหุ น้ สำมัญจำนวน 12,000 หุ น้ (มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 10.00 บำท) ในรำคำหุน้ ละ 15.00 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 180,000 บำท จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมที่เป็ น
บุ คคลอื่ น ทำให้บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่ำวเพิ่ มขึ้ นจำกเดิ มร้ อยละ 99.76 เป็ นร้ อยละ
99.78
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มีเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด) จำนวน 798,256,400 บำท และมีเงินให้กยู้ ืมแก่และดอกเบี้ ยค้ำง
รับจำกบริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด จำนวน 347,436,600 บำท และ 146,725,090 บำท ตำมลำดับ เนื่องจำก
บริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด ยังไม่มีกำรดำเนิ นงำน ดังนั้นในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริ ษทั จึ งพิจำรณำจำกผลขำดทุนที่ ผ่ำนมำ รวมถึงปั จจัยอื่ น เช่ น มูลค่ำยุติธรรมของที่ ดิน เมื่อเปรี ยบเที ยบ
มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินกับมูลค่ำเงิ นลงทุน เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
พบว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินมีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำเงินลงทุน เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนั้นผูบ้ ริ หำร
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีขอ้ บ่งชี้ในเรื่ องกำรด้อยค่ำของเงินทุน เงินให้กยู้ ืม และดอกเบี้ยค้ำงรับในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั
ธนบุรีพฒั นำที่ ดิน จำกัด โดยกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนดังกล่ำวจำกผลขำดทุนจำกกำร
ดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ แล้วเห็นสมควรให้
บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวน 798,256,400 บำท บริ ษทั ฯ รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจำนวน 180,000 บำท
โดยจำนวนดังกล่ำวแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เมื่ อพิ จำรณำถึ งข้อบ่ งชี้ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและค่ ำเผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญส ำหรั บ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ จะเห็นได้วำ่ สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีควำมแตกต่ำงจำกปี พ.ศ. 2557 สำเหตุ
ที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน และค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับดอกเบี้ ยค้ำง
รับในปี 2557 ถึงแม้วำ่ ที่ดินของบริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด จะมีกำรด้อยค่ำก็ตำม เพรำะเนื่องจำกบริ ษทั
มีแผนธุ รกิจในอนำคตอันเป็ นเหตุให้ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีขอ้ บ่งชี้ ในกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุน
(ในปี 2557 บริ ษทั ธนบุรีพฒั นำที่ดิน จำกัด มีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของที่ดินจำนวน 294.73 ล้ำน
บำท เนื่องจำก บริ ษทั ฯ มีกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของที่ดินแล้ว พบว่ำรำคำทุนมีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ที่ผปู ้ ระเมินอิสระทำกำรประเมิน โดยใช้วิธีกำรเปรี ยบเทียบรำคำตลำด)
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ในกำรตรวจสอบปี 2557 ผูบ้ ริ หำรได้ช้ ี แจงถึ งแผนธุ ร กิ จในกำรลงทุ นสร้ ำงบ้ำนพักฟื้ นคนชรำบนที่ ดิน
จังหวัดรำชบุรี และได้อธิ บำยว่ำโครงกำรดังกล่ำวอยู่ในขั้นเริ่ มต้นพร้อมแสดงเอกสำรรู ปแบบอำคำรในกำร
ประกอบคำชี้ แจงอันเป็ นเหตุให้เชื่อว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำร จึงทำให้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
ยังไม่มีขอ้ บ่งชี้ ที่ชดั เจนในกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 อย่ำงไรก็ตำมในกำร
ตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ำผูบ้ ริ หำรได้ให้ขอ้ มูลของปี พ.ศ. 2557 ที่มีควำมคำดเคลื่อน โดยแผนธุ รกิจใน
กำรลงทุนสร้ำงบ้ำนพักฟื้ นคนชรำบนที่ ดินจังหวัดรำชบุรีเป็ นควำมตั้งใจที่ จะยังไม่เกิ ดในอนำคตอันใกล้
ผูบ้ ริ หำรยอมรับว่ำเป็ นกำรให้ขอ้ มูลที่ คลำดเคลื่อนและผิดพลำด จึงต้องแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวโดยกำร
ปรับปรุ งย้อนหลังบันทึ กค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวน 798,076,400 บำท ในปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯ รับรู ้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจำนวน 641,594,837 บำท โดยจำนวนดังกล่ำวแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ในส่ วนของงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั (บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรประเมินรำคำที่ ดินที่
รำชบุ รี โดยผูป้ ระเมิ นอิ สระซึ่ งผ่ำนกำรรั บรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ โดยมูลค่ำแสดงในงบกำรเงิ นปี 2558 และ ปี 2559 พบว่ำ ที่ดินดังกล่ำวมีมูลค่ำยุติธรรม จำนวน
449,500,000 บำท และ 526,600,000 บำท ตำมลำดับ)
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จำกัด (มหำชน) ได้มี
มติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 388,271,118 บำท (หุ น้ สำมัญ 388,271,118 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)
เป็ นทุ นจดทะเบี ยน 430,000,000 บำท (หุ ้นสำมัญ 430,000,000 หุ ้น มูลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) โดยจะ
จำหน่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิ มในอัตรำ 10 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ เพิ่มทุน โดยจำหน่ำยในรำคำหุ ้นละ 3 บำท กำหนด
จ่ำยค่ำหุน้ เป็ น 3 งวด งวดที่ 1 ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 งวดที่ 2 ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2560 และงวด
ที่ 3 ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษทั ได้ทำจ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนสำหรับหุน้ จำนวน 14,461,792 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 3 บำท รวมเป็ นเงิน 43.39 ล้ำนบำท เพื่อรักษำสัดส่ วนกำรถือหุน้
อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557- 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,547.46 ล้ำนบำท 1,672.40 ล้ำนบำท 1,669.09 ล้ำนบำท และ 1,813.80 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 24.26 ร้อยละ 22.76 ร้อยละ 15.96 และร้อยละ 15.32 ของสิ นทรัพย์รวม
ตำมลำดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นที่ ดินเพื่อรอกำรพัฒนำในโครงกำรต่ำงๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนในที่ ดิ นที่
เกำะสมุยและจังหวัดรำชบุรีเนื่ องจำกบริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในอนำคตเพื่อลงทุนในโครงกำรบ้ำน
ผูส้ ู งอำยุ และโรงพยำบำล เมื่อบริ ษทั ฯ เห็นว่ำบริ เวณดังกล่ำวมีศกั ยภำพที่ เหมำะสมสำหรับกำรลงทุ นใน
โครงกำรนั้นๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดต่อนักลงทุน
หมำยเหตุ: ในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั รำชธำนี เรี ยลตี้ จำกัด ถูกเรี ยกเก็บภำษีเพิ่มเติมจำนวน 144.83 ล้ำนบำท จำกกำรซื้อที่ดินจำก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน – บริ ษทั เกลดฮิลล์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เนื่องจำกเงื่อนไขกำรโอนกิจกำรของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้ำเงื่อนไขกำรโอน
กิจกำรทั้งหมดอย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน และตำมข้อตกลงที่ระบุในสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดระหว่ำงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่
4 ธันวำคม 2558 กำหนดให้กรณี มีควำมรับผิดใด ๆ เกิดขึ้นภำยหลังวันโอนกิจกำร บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะรับภำระควำมรับผิดดังกล่ำว ดังนั้นบริ ษทั
ย่อยจึงตกลงชำระค่ำภำษีที่ถูกเรี ยกเก็บเพิ่มเติมดังกล่ำว โดยแบ่งชำระเป็ น 6 งวด งวดที่ 1-5 งวดละ 24.00 ล้ำนบำท และงวดที่ 6 ชำระส่วนที่เหลือเป็ น
จำนวนเงิน 24.83 ล้ำนบำท บริ ษทั ย่อยบันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นส่วนนึงของต้นทุนกำรได้มำซึ่งอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย มีมูลค่ำเท่ำกับ 2,357.59 ล้ำนบำท 2,757.65 ล้ำนบำท 5,325.67 ล้ำนบำท และ 4,576.03 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ น ร้อยละ 36.97 ร้อยละ 37.53 ร้อยละ 50.91 และร้อยละ 38.64 ของสิ นทรัพย์รวม
ตำมลำดับ โดยสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้ น เนื่ องจำก กลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นลงทุ นในเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อย่ำงต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริ กำร ปรับปรุ งอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงต่ำง
ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ กำร รวมถึงมีกำรลงทุนซื้ อที่ดินเพิ่มเติมตำมทำเลที่บริ ษทั เล็งเห็นว่ำ
เหมำะสมเพื่ อรองรั บกำรขยำยธุ รกิ จในอนำคต ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มี ยอดลดลงเนื่ องจำกมี กำรจัด
ประเภทที่ดินไปที่ตน้ ทุนกำรพัฒนำโครงกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย มีมูลค่ำเท่ำกับ 26.10 ล้ำนบำท 42.53 ล้ำนบำท 71.51 ล้ำนบำท และ 82.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิ ด เป็ นร้ อยละ 0.41 ร้ อยละ 0.58 ร้ อยละ 0.68 และร้ อยละ 0.70 ของสิ นทรั พ ย์ร วม ตำมลำดับ โดย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น เนื่ องจำก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ที่
ทันสมัยและมี ประสิ ทธิ ภำพเพิ่ มขึ้ นอย่ำงต่ อเนื่ อง เพื่ อใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริ กำร รวมถึ งกำร
บริ หำรงำนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้มีศกั ยภำพเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 530.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นเนื่ องจำก
บริ ษทั มีกำรจ่ำยเงิ นมัดจำและเงิ นจ่ำยล่วงหน้ำโครงกำรโรงพยำบำลศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภำพธนบุรี (บำรุ งเมือง)
จำนวน 509.07 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินมัดจำที่ เรี ยกคื นได้ตำมเงื่ อนไขที่กำหนดตำมสัญญำที่ทำระหว่ำง
บริ ษทั และบริ ษทั เพำเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด (มหำชน) จำนวน 500.00 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยทำงตรง
อื่น จำนวน 9.07 ล้ำนบำท
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\อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ *
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร
อัตรำหมุนของสิ นทรัพย์
หมำยเหตุ:

หน่ วย

%
%
%
เท่ำ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งวด 9 เดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

2557

2558

2559

2560

38.90
8.47
23.94
0.86

34.03
8.48
22.75
0.86

15.12
6.11
13.46
0.71

10.44
4.80
10.81
0.59

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ คำนวณจำก กำไรสำหรับปี หลังจำกหักส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม / ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่รวมส่วนได้
เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

บริ ษทั ฯมีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้นและอัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ที่ลดลงอย่ำงต่ อเนื่ องโดยสำเหตุ
หลักมำจำกกำรเพิ่ มขึ้ นในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ กำรเพิ่ มขึ้ นในส่ วนทุ นนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องมำจำก
บริ ษทั ฯมีกำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในช่วงปี 2557 - ปี 2559
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น
เท่ำกับ 4,689.08 ล้ำนบำท 5,330.18 ล้ำนบำท 5,304.57 ล้ำนบำท และ 6,432.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมี
สัดส่ วนหนี้ สินหมุนเวียนต่อหนี้ สินรวมเท่ำกับร้อยละ 34.37 ร้อยละ 48.09 ร้อยละ 48.46 และร้อยละ 59.11
ตำมลำดับ และสัดส่ วนหนี้ สินไม่หมุนเวียนต่ อหนี้ สินทั้งหมดเท่ ำกับร้ อยละ 65.63 ร้ อยละ 51.91 ร้ อยละ
51.54 และร้อยละ 40.89 ตำมลำดับ
หนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั อื่น เงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นจำกบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น หุ น้ กู้ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ กูย้ ืม
เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และเพื่อลงทุนขยำยธุ รกิ จในอนำคต ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีหนี้ สินประเภทเงิ นกูด้ งั กล่ำว เท่ำกับ 3,225.37 ล้ำนบำท
3,334.98 ล้ำนบำท 4,062.89 ล้ำนบำท และ 5,096.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีสัดส่ วนเงินกูต้ ่อหนี้ สินรวม
เท่ำกับร้อยละ 68.78 ร้อยละ 62.57 ร้อยละ 76.59 และร้อยละ 79.23 ตำมลำดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีส่วนของผูถ้ ือ
หุ ้นรวมทั้งสิ้ นเท่ ำ กับ 1,688.93 ล้ำ นบำท 2,017.41 ล้ำ นบำท 5,155.59 ล้ำ นบำท และ 5,409.00 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้ น เนื่ องมำจำก ในระหว่ำงปี
2558 บริ ษทั ฯ มีกำรเพิ่มทุนหุ น้ สำมัญ จำนวน 7.70 ล้ำนหุน้ (จำนวนหุน้ ก่อนกำรแปลงสภำพ) มูลค่ำที่ตรำไว้
10 บำท โดยจำหน่ำยหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนให้กบั บุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูถ้ ือหุ น้ เดิม และบุคคลในวงจำกัด ทำให้หุน้
สำมัญเพิ่ มขึ้ นจำนวน 77.00 ล้ำนบำท ส่ วนเกิ นมูลค่ ำหุ ้นสำมัญเพิ่ มขึ้ นจำนวน 1,133.00 ล้ำนบำท อี กทั้ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลกำไรสุ ทธิ ในปี 2558 จำนวน 581.82 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 5,155.59 ล้ำน
บำท เนื่ องจำกในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกำรเพิ่มทุนหุ น้ สำมัญ จำนวน 87.08 ล้ำนหุ น้ (จำนวนหุ น้ หลังกำรแปลง
สภำพ) มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท โดยจำหน่ำยหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนให้กบั บุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูถ้ ือหุ น้ เดิม และบุคคล
ในวงจำกัด ทำให้หุน้ สำมัญเพิ่มขึ้นจำนวน 87.08 ล้ำนบำท ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ เพิ่มขึ้น 2,089.92 ล้ำนบำท อีก
ทั้งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลกำไรสุ ทธิ ในปี 2559 จำนวน 543.99 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ น้ 600.00 ล้ำนบำท 1,733.00 ล้ำน
บำท และ 3,822.92 ล้ำนบำทตำมลำดับ ซึ่ งส่ วนเกิ นมูลค่ ำหุ ้นเพิ่ มขึ้ นเนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มี กำรจำหน่ ำยหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่สูงกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และบุคคลในวงจำกัด
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจำกผล
ประกอบกำรของกลุ่มบริ ษทั ในงวด 9 เดือน จำนวน 401.37 ล้ำนบำท และบริ ษทั มีกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นจำนวน 305.63 ล้ำนบำท
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น*
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย/1

หน่ วย

เท่ำ
เท่ำ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งวด 9 เดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน

2557

2558

2559

2560

2.78
4.18

2.64
5.69

1.03
4.97

1.19
5.02

หมำยเหตุ: /1 คำนวณโดยใช้สูตร กำไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่บวกภำษีเงินได้บวกต้นทุนทำงกำรเงิน

การชาระภาษีแทนบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ในปี 2558 บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั รำชธำนี เรี ยลตี้ จำกัด ทำกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน –
บริ ษทั เกลดฮิ ลล์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ตำมสัญญำโอนกิ จกำรทั้งหมดฉบับลงวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.
2558 เพื่อจัดโครงสร้ำงภำยในสำหรับเตรี ยมควำมพร้อมในกำรยื่นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องตกลงโอนทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ย่อยในมูลค่ำรวม
708.40 ล้ำนบำท โดยทรั พย์สินที่ สำคัญของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องคื อที่ ดินติ ดทะเลบนเกำะสมุยจำนวน 13
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แปลงซึ่ งมีมูลค่ำประเมินรวมกันประมำณ 1,115.59 ล้ำนบำท ตำมรำยงำนประเมินโดยบริ ษทั เอเจนซี่ ฟอร์
เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
เมื่อไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 ฝ่ ำยจัดกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้รับกำรเรี ยกร้องจำกผูช้ ำระบัญชี ของ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องให้ชำระค่ำภำษีเงิ นได้นิติบุคคลและเงิ นเพิ่ ม เมื่อฝ่ ำยจัดกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ฯ
ทรำบถึงข้อเรี ยกร้องดังกล่ำวแล้วจึงได้มอบหมำยให้บริ ษทั ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่
ปรึ กษำด้ำนภำษีของธุ รกรรมโอนกิ จกำรทั้งหมดในปี 2558 ให้ควำมช่ วยเหลือทำงกฎหมำยกับบริ ษ ทั ที่
เกี่ยวข้องในกำรชี้ แจงทำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่สรรพำกร ซึ่ งในท้ำยที่สุดเจ้ำหน้ำที่สรรพำกรมีควำมเห็น
ว่ำกำรโอนกิ จกำรทั้งหมดจำกบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้องให้กับบริ ษ ทั ย่อยไม่เ ป็ นไปตำมเงื่ อนไขของประมวล
รัษฎำกรทำให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมประมวล
รัษฎำกรและมีหน้ำที่ตอ้ งชำระภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้ขำดไปพร้อมเงินเพิ่มให้กบั กรมสรรพำกร
ในกำรนี้ ฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ฯ จึงได้ขอควำมเห็นทำงกฎหมำยจำกบริ ษทั ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด และบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับ
หน้ำที่ของบริ ษทั ย่อยที่ ตอ้ งรับผิดชดใช้ให้กบั บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ฮันตัน
แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ควำมเห็นว่ำ "ข้อสัญญำข้อ 4 (ข) “ในกรณี ที่มีควำมรับผิดใด ๆ
เกิดขึ้นแก่ผโู ้ อนฯ ภำยหลังจำกวันโอนกิจกำรทั้งหมดฯ ไม่ว่ำควำมรับผิดดังกล่ำวจะเป็ นข้อพิพำทหรื อคดี
ควำมหรื อไม่ก็ตำม ผูร้ ั บโอนฯ ตกลงที่ จะรั บผิดชอบในควำมรั บผิดดังกล่ำวแทนผูโ้ อนฯ ทั้งหมด” ใน
สัญญำโอนกิจกำรทั้งหมด ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 เป็ นเงื่อนไขปรกติ มีลกั ษณะคล้ำยข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดชดใช้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจึงมีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยต้องรับผิดชอบภำษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมด" เมื่อได้รับควำมเห็นทำงกฎหมำยที่สอดคล้องกันจำกบริ ษทั ฮันตัน แอนด์ วิล
เลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัดและ บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ฯ จึ งได้ขอ
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ย่อยกูย้ ืมเงินเพื่อนำไปชำระให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องตำมที่ถูก
เรี ยกร้องต่อไปดังปรำกฎตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
10 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั รำชธำนี เรี ยลตี้ จำกัด จึงตกลงชำระค่ำภำษีที่ถูกเรี ยกเก็บเพิ่มเติมดังกล่ำว โดยแบ่งชำระ
เป็ น 6 งวด งวดที่ 1-5 งวดละ 24.00 ล้ำนบำท และงวดที่ 6 ชำระส่ วนที่เหลือเป็ นจำนวนเงิน 24.83 ล้ำนบำท
บริ ษทั ย่อยบันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นส่ วนนึงของต้นทุนกำรได้มำซึ่ งอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในไตร
มำสที่ 2 ปี 2560 งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดเผยถึงประมำณกำร
หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทำสัญญำดังกล่ำว เนื่องจำกผูบ้ ริ หำรพิจำรณำและปรึ กษำกับผูส้ อบบัญชีแล้วมี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรที่เรี ยกชำระภำษีเพิ่มเติมเป็ นรำยกำรที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์และประมำณกำรได้วำ่ จะ
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เกิดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้น ณ วันที่ทำรำยกำร กล่ำวคือ ควำมน่ำจะเป็ นที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยำกรเพื่อจ่ำย
ชำระหนี้สินนั้นอยู่ในระดับไม่น่ำเป็ นไปได้
16.3 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
การเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั ARYU International Health Care Co., Ltd
ในงบกำรเงิ นไตรมำส 3 ปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงิ นลงทุนใน Aryu International Health Care Co.,
Ltd. เป็ นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ น้ ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริ ษทั ฯ อำจจะเพิ่มสัดส่ วนในกำรเข้ำลงทุนใน Aryu
International Health Care Co., Ltd. โดยกำรเข้ำซื้ อหุ ้น จำก WJ International Hospital Management Co.,
Ltd. ในรำคำพำร์ และเพิ่มสัดส่ วนในกำรถือหุ น้ เป็ นร้อยละ 40 จึงต้องรับรู ้ส่วนแบ่งกำไร หรื อขำดทุน จำก
Aryu International Health Care Co., Ltd
การรวมงบการเงินของบริษทั บารุ งเมืองพลาซ่ า จากัด เข้ ากับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เข้ำซื้ อหุน้ เดิมและ/หรื อหุน้ ที่ออกใหม่ในบริ ษทั บำรุ งเมืองพลำซ่ำ จำกัด (“บริ ษทั BMP”) จำนวน
ร้อยละ 99.99 จำก บริ ษทั เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน) และผูถ้ ือหุน้ เดิมของ BMP เพื่อใช้อำคำร
บำรุ งเมืองพลำซ่ำ (อำคำรโซโห) เป็ นอำคำรของโครงกำรโรงพยำบำล ศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภำพ ธนบุรี (ถนนบำรุ ง
เมือง) ทั้งนี้ ณ วันที่เข้ำซื้ อกิจกำร บริ ษทั ฯ จะมีกำรรับโอนสิ นทรัพย์สุทธิ คงเหลือในบริ ษทั BMP โดยบริ ษทั ฯ
จะดำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ คงเหลือแต่ละรำยกำร ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อรับรู ้มูลค่ำ
ยุติธรรมในงบกำรเงินรวม ณ วันซื้ อกิจกำร และ ณ วันสิ้ นงวด ซึ่ งอำจเกิดค่ำควำมนิยมขึ้นจำกกำรซื้ อกิจกำร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดทำงบกำรเงินรวม โดยรวมงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนของบริ ษทั BMP
เข้ำกับงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนรวมของบริ ษทั ฯ โดยผลกระทบของงบกำรเงินรวมของ
บริ ษทั ฯ ที่เกิดจำกบริ ษทั BMP จะขึ้นอยูก่ บั มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้ อกิจกำร ซึ่ งอำจมีควำม
เสี่ ยงจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมในอนำคต และงบกำไรขำดทุนรวมของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 จะรับรู ้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่เข้ำซื้ อกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ธนบุรี
เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) จะจัดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับมำภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ซ้ื อเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายและงบประมาณภาครัฐ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและงบประมำณด้ำนสำธำรณสุ ขของภำครัฐ อำจส่ งผลกระทบต่อรำยได้และผล
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจำกรำยได้ของธุ รกิจรับจ้ำงเหมำบริ กำรทำงกำรแพทย์ และ
รำยได้จำกธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพำะทำง ขึ้นอยูก่ บั รำยได้เหมำที่ระบุในสัญญำรับจ้ำงเหมำบริ หำร ซึ่ งต้องอิงกับ
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งบประมำณด้ำนสำธำรณสุ ขที่ ภำครัฐจัดสรรให้ในเขตพื้นที่ดงั กล่ำว นอกจำกนั้น ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ทำง
ทันตกรรม ก็มีรำยได้หลักจำกกำรขำยอุปกรณ์ทำงทันตกรรมให้กบั หน่วยงำนภำครัฐ จึงอำจได้รับผลกระทบ
หำกงบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุ ขมีกำรปรับลดลงด้วย ดังนั้น ทำงบริ ษทั จึงมีกำรบริ หำรงำนให้มีสัดส่ วน
ลู ก ค้ำ ภำคเอกชนให้เ พิ่ ม ขึ้ น และเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ เพื่ อ ชดเชยผลกระทบที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น หำก
งบประมำณทำงด้ำนสำธำรณสุ ขมีกำรปรับลดลง
การเปลีย่ นแปลงผลการดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินจากโครงการในอนาคต
ตำมที่ ได้เปิ ดเผยตำมหัวข้อโครงกำรในอนำคต โครงกำรต่ำงๆ ในอนำคตที่ บริ ษทั ฯ วำงแผนไว้เพื่อขยำย
โอกำสทำงธุ รกิ จและเพิ่มศักยภำพในกำรเติ บโตของบริ ษทั ฯ หำกโครงกำรดังกล่ำวเกิ ดควำมล่ำช้ำหรื อไม่
สำมำรถดำเนิ นกำรได้ตำมที่ บริ ษทั ฯ คำดกำรณ์ไว้ อำจส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ใน
อนำคต อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ มีกำรทำรำยงำนศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรอย่ำงละเอียด ซึ่ งรวมไปถึง
ควำมเป็ นไปได้ทำงกำรเงิน ทำให้มีควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนค่อนข้ำงต่ำ
บริ ษทั ฯคำดว่ำแหล่งที่ มำของเงิ นทุนที่ใช้เพื่อลงทุนในโครงกำรในอนำคตนั้นประกอบด้วยเงิ นสดจำกกำร
ดำเนินงำน เงินกูย้ ืมจำกธนำคำร และเงินระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนครั้งแรก
บริ ษทั ฯคำดว่ำกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคตจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั นั้นมีมูลค่ำ
น้อยเนื่องจำกต้นทุนส่ วนใหญ่ของโครงกำรจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคำท์ต้ ีสำมำรถรวมเป็ นต้นทุนค่ำก่อสร้ำงได้โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรทำกำไรของบริ ษทั ฯ
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