ที่ THG 14/2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและบทวิ เคราะห์ของฝ่ ายบริหารประจาปี 2560
สรุปผลการดาเนิ นงานไตรมาส 4/2560
สำหรับงวด 3 เดือน ของไตรมำส 4/2560 THG มีรำยได้รวมจำกกำรประกอบธุรกิจจำนวน 1,738 ล้ำนบำท เติบโต ร้อย
ละ 10.9 จำก 1,567 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4/2559 เนื่องจำกรำยได้เพิ่ม จำกกำรให้บริกำรผู้ป่วยภำยในประเทศ และรำยได้
ต่ำงประเทศ จำกกำรรับจ้ำงฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร และรับจ้ำงเป็ นทีป่ รึกษำและดำเนินกำรศึกษำแบบองค์รวมทัง้ ระบบ
ในไตรมำส 4/2560 THG มีต้นทุนรวม 1,229 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.3 จำก 1,145 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4/2559
เนื่องจำก บริษทั มีกำรเติบโตของรำยได้ในธุรกิจกลุ่มให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ทำให้ต้นทุนส่วนผันแปรเพิม่ ขึน้ เช่น ค่ำแพทย์
ต้นทุนค่ำยำและเวชภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนกำรเติบโตของรำยได้เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรเท่ำกับ 296 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45 จำก 204 ล้ำนบำท ในปี 2559 โดยเพิม่ ขึน้ จำกกำรจ้ำงบุคลำกร และ
ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรตลำดและจำกค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรให้เป็ นไปตำมแผนงำนของบริษทั
THG มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักต้นทุน ทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) สำหรับ
ไตรมำส 4/2560 จำนวน 337 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.0 จำก 293 ล้ำนบำท จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน
กำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่สำหรับไตรมำส 4/2560 เท่ำกับ 158 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.9 จำก 106
ล้ำนบำท ในไตรมำส 4/2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของรำยได้ กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนทีด่ ขี น้ึ ซึง่ แสดงให้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ เมื่อเทียบกับกำรเติบโตของรำยได้ ซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.9 ในขณะที่ต้นทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.3 ต้นทุนทำง
กำรเงินลดลง 17 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 32.7 เนื่องจำก บริษทั ได้เจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบีย้ ทีถ่ ูกลง และใน
เดือนธันวำคม 2560 ได้นำเงินที่ได้รบั มำจำกกำรจำหน่ ำยหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนเป็ นครัง้ แรก ไปชำระหนี้สนิ เงินกูย้ มื จำก
สถำบันกำรเงิน อีกทัง้ ภำษีเงินได้ลดลงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ ซึง่ เกิดจำกรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดย
ภำษีเงินได้ในปี 2560 เท่ำกับ 118 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับกำไรก่อนภำษีเงินได้แล้ว คิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้อยู่ทร่ี ้อยละ 17.3
ลดลงจำกปี 2559 ทีม่ ภี ำษีเงินได้ 160 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับกำไรก่อนภำษีเงินได้แล้ว คิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้รอ้ ยละ 22.7
สรุปผลการดาเนิ นงานปี 2560
รายได้
รำยได้รวมของ THG ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจบริบำลผู้ป่วยและ
เครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่นๆ ในปี 2560 มีรำยได้รวม 6,612 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 6.1
จำก 6,229 ล้ำนบำท ในปี 2559 เนื่องจำกกำรเพิม่ ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรผูป้ ่วยภำยในประเทศ และรำยได้ต่ำงประเทศ
จำกกำรรับจ้ำงฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร และรับจ้ำงเป็ นทีป่ รึกษำและดำเนินกำรศึกษำแบบองค์รวมทัง้ ระบบ
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ธุรกิ จให้ บริ การทางการแพทย์ มีรำยได้ในปี 2560 และปี 2559 จำนวน 6,172 ล้ำนบำท และ 5,815 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.1
• ธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบุรี 2 และโรงพยำบำลรำษฎร์ยนิ ดี มี
รำยได้ร วมในปี 2560 จ ำนวน 5,358 ล้ำ นบำท เพิ่ม ขึ้น จำก 5,182 ล้ำ นบำท ในปี 2559 โดยมีสำเหตุ ห ลัก มำจำก
โรงพยำบำลธนบุรี และโรงพยำบำลธนบุรี 2 มีผปู้ ่วยมำใช้บริกำรเพิม่ ขึน้ และผูป้ ่วยทีเ่ ข้ำรักษำมีควำมซับซ้อนของโรค
สูงขึน้ ทำให้รำยได้มกี ำรเติบโตเพิม่ ขึน้ แต่ผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลในต่ำงจังหวัดลดลง เนื่องจำกในปี 2559
เป็ นฐำนทีส่ งู ด้วยผลประกอบกำรทีเ่ ติบโตดีเพรำะมีโรคระบำด จึงมีผปู้ ว่ ยเข้ำรับบริกำรมำกกว่ำปกติ
• ธุรกิจรับจ้ำงเหมำบริหำรโรงพยำบำลมีรำยได้ในปี 2560 จำนวน 598 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก 503 ล้ำนบำท ในปี 2559
จำกกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ กำรรับจ้ำงฝึ กอบรมให้แก่บุคลำกร และรับจ้ำงเป็ นทีป่ รึกษำและดำเนินกำรศึกษำ
แบบองค์รวมทัง้ ระบบ
• ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพำะทำงมีรำยได้ในปี 2560 จำนวน 216 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก 130 ล้ำนบำท ในปี 2559 เนื่องจำก
มีกำรปรับวงเงินสัญญำทีต่ ่อใหม่เพิม่ ขึน้ เพื่อให้รองรับกับปริมำณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ำมำใช้รบั กำรรักษำเพิม่ ขึน้
ธุรกิ จการบริบาลผูป้ ่ วยและเครือ่ งมือแพทย์ (Healthcare solutions provider)
ประกอบด้วยธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทันตกรรมและร้ำนขำยยำ และธุรกิจให้บริกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถำนที่ ในปี
2560 มีรำยได้ 414 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 จำก 394 ล้ำนบำท ในปี 2559 กำรเติบโตในปี น้ี ส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจจำหน่ำย
อุปกรณ์ทำงทันตกรรมในรูปแบบครบวงจร สำหรับกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำทันตแพทย์ให้กบั มหำวิทยำลัย ส่วนธุรกิจให้บริกำร
เวชศำสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถำนทีม่ กี ำรเติบโตดีเช่นกัน จำกลูกค้ำทีร่ บั บริกำรเพิม่ ขึน้
ธุรกิ จอืน่ ๆ
ประกอบด้วยรำยได้จำกธุรกิจพัฒนำระบบซอฟต์แวร์เพื่อกำรบริหำรโรงพยำบำล และธุรกิจพัฒนำโครงกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ โดยในปี 2560 มีรำยได้ 26 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.8 จำก 19 ล้ำนบำท ในปี 2559
เนื่องจำก บริษทั ได้รบั งำนพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ให้กบั ลูกค้ำต่ำงประเทศ ส่งผลให้รำยได้มกี ำรเติบโตเพิม่ ขึน้
ต้นทุน
ในปี 2560 มีตน้ ทุนรวม 4,781 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.8 จำก 4,518 ล้ำนบำทในปีทผ่ี ่ำนมำ ซึง่ เป็ นไปในทิศทำง
เดียวกับกำรเติบโตของรำยได้รวม ต้นทุนหลักของ THG มำจำกต้นทุนในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ซง่ึ เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่
บริษทั โดยต้นทุนของทัง้ 3 ธุรกิจ สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
ต้นทุนของธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 และปี 2559 จำนวน 4,488 ล้ำนบำท และ 4,244 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่ำแพทย์ พยำบำล พนักงำน ค่ำยำและเวชภัณฑ์ เป็ นหลัก เพิม่ ขึน้
เนื่องจำกบริษัทมีกำรปรับเพิม่ เงินเดือน และมีกำรเพิม่ แพทย์เฉพำะทำง เพื่อรองรับกำรตรวจรักษำในคลินิกและศูนย์แพทย์
เฉพำะทำงทีเ่ ปิ ดเพิม่ เพื่อให้บริกำรผูป้ ว่ ย
ต้นทุนของธุรกิจกำรบริบำลผูป้ ่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) ในปี 2560 จำนวน 277 ล้ำน
บำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2 จำก 261 ล้ำนบำท ในปี 2559 ซึ่งต้นทุนดังกล่ำว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้ำ ซึ่งต้นทุนที่
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เพิม่ ขึน้ เกิดจำกโครงกำรทำศูนย์กำรเรียนกำรสอนของคณะทันตกรรม สอดรับกับกำรเติบโตของรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน ซึง่
ในปี 2559 บริษทั ไม่มโี ครงกำรในลักษณะดังกล่ำว
ต้นทุนของธุรกิจอื่น ในปี 2560 และปี 2559 จำนวน 16 ล้ำนบำท และ 13 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.1 โดย
ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทุนพนักงำนในธุรกิจพัฒนำระบบซอฟต์แวร์เพื่อกำรบริหำรโรงพยำบำล ซึง่ เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกมี
กำรเพิม่ อัตรำกำลังคนเพื่อรองรับโครงกำรในต่ำงประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรเท่ำกับ 1,005 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.5 จำก
855 ล้ำนบำท ในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกมีกำรจ้ำงบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
เกีย่ วกับกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรให้เป็ นไปตำมแผนงำนของบริษทั
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2560 เท่ำกับ 161 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.0 จำก 177 ล้ำนบำท ในปี 2559 เนื่องจำก บริษทั
ได้เจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบีย้ ทีถ่ ูกลง และในเดือนธันวำคม 2560 ได้นำเงินทีไ่ ด้รบั มำจำกกำรจำหน่ ำยหุน้
เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนเป็ นครัง้ แรก ไปชำระหนี้สนิ เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
กาไร
กำไรขัน้ ต้นในปี 2560 เท่ำกับ 1,830 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 จำก 1,710 ล้ำนบำท ในปี ทผ่ี ่ำนมำ และอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็ นร้อยละ 27.7 จำกร้อยละ 27.5 มีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโตของรำยได้ในช่วงไตรมำส 4 แต่
ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษทั มีกำรปรับตัวสูงขึน้ มำตัง้ แต่ชว่ งต้นปี โดยเฉพำะค่ำตอบแทนบุคลำกร ทีเ่ พิม่ เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร
เพื่อรองรับผูป้ ่วยทีม่ ำใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ จำกสำเหตุดงั กล่ำวทำให้อตั รำส่วนกำไรขัน้ ต้นปรับตัวขึน้ เพียง
เล็กน้อย
กำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ำกับ 554 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 จำก 511 ล้ำนบำท ในปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยมี
อัตรำกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ในปี 2560 ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2559 ทีร่ อ้ ยละ 8.2
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สรุปข้อมูลทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
ไตรมาส
4/2560

ไตรมาส
4/2559

เปลี่ยนแปลง

1,631

1,451

12.4%

6,171

5,815

6.1%

รำยได้จำกธุรกิจกำรบริบำลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์

87

113

-23.0%

414

395

4.8%

รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ

19

3

533.3%

26

19

36.8%

1,737

1,567

10.8%

6,611

6,229

6.1%

(1,164)

(1,067)

9.1%

(4,488)

(4,244)

5.7%

(57)

(74)

-23.0%

(277)

(261)

6.1%

(8)

(4)

100.0%

(16)

(13)

23.1%

ต้นทุนรวม

(1,229)

(1,145)

7.3%

(4,781)

(4,518)

5.8%

กาไรขัน้ ต้น

508

422

20.4%

1,830

1,710

7.0%

(296)

(204)

45.1%

(1,005)

(855)

17.5%

กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัด
จำหน่ำย (EBITDA)

337

293

15.0%

1,147

1,121

2.3%

ต้นทุนทำงกำรเงิน

(35)

(52)

-32.7%

(161)

(177)

-9.0%

กำไรสำหรับงวด

164

115

42.6%

565

544

3.9%

กาไรสุทธิ – บริ ษทั ใหญ่

158

106

49.1%

554

511

8.4%

งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์

รายได้รวม
ต้นทุนธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
ต้นทุนธุรกิจกำรบริบำลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร

ปี 2560

ปี 2559

ไตรมาส 4/2560

ไตรมาส 4/2559

อัตรำกำไรขัน้ ต้น

29.3%

26.9%

27.7%

27.5%

อัตรำกำไร EBITDA

19.4%

18.7%

17.4%

18.0%

9.1%

6.8%

8.4%

8.2%

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

อัตรำกำไรสุทธิ – บริษทั ใหญ่
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ปี 2560

เปลี่ยนแปลง

ปี 2559

ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 THG มีสนิ ทรัพย์รวม 14,010 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก 10,460 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 คิดเป็ นร้อยละ 33.9
สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื จำนวน 217 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกลูกค้ำต่ำงประเทศ จำกกำรให้บริกำรด้ำนทีป่ รึกษำ
และลูกหนี้ในประเทศ จำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล
ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ จำนวน 972 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นกำรลงทุนทำโครงกำร Jin Wellbeing
County เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์แบบครบวงจร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ และอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำ จำนวน 2,360 ล้ำนบำท เนื่องจำก THG ได้ดำเนินกำรซือ้ หุน้ ร้อยละ 99.99
ของบริษทั บำรุงเมืองพลำซ่ำ จำกัด (BMP) จำกบริษทั เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน) (PLE) และผูถ้ อื หุน้ เดิม เพื่อ
รับโอนสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ และอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำบนพืน้ ทีอ่ นั เป็ นกรรมสิทธิของสภำกำชำดไทย
โดยกำรเข้ำซือ้ ดังกล่ำวถือเป็ น
์
กำรซือ้ สินทรัพย์เข้ำมำ เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงพยำบำล ศูนย์ฟ้ืนฟูสขุ ภำพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง)
เงินลงทุนต่ำง ๆ เช่น เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ โดยในปี น้ีบริษัทได้ลงทุนเพิม่ ใน Ar Yu International Healthcare
Company Limited และเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน เนื่องจำกบริษัท โรงพยำบำลรำชพฤกษ์ จำกัด (มหำชน) ได้เข้ำจด
ทะเบียนในหลักทรัพย์ บริษทั จึงโอนเงินลงทุนดังกล่ำวจำกเงินลงทุนในบริษทั อื่น เป็ นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน โดยรับรู้
เงินลงทุนดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ส่งผลให้เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนเพิม่ ขึน้
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 THG มีหนี้สนิ รวม 5,345 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 5,304 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 คิดเป็ นร้อยละ 0.8 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน แต่อย่ำงไรก็ตำมเงินกูโ้ ดยรวมลดลงจำก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้นำเงินเพิม่ ทุนจำกกำรจำหน่ำยหุน้ ให้แก่ประชำชนมำจ่ำยชำระหนี้ดงั กล่ำว
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้ำของส่วนของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 8,665 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก 5,156 ล้ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คิดเป็ นร้อยละ 68.1 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแก่ประชำชน จำนวน 3,123 ล้ำนบำท
กำไรสะสมเพิม่ ขึน้ จำกกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 547 ล้ำนบำท องค์ประกอบอื่นทีเ่ พิม่ ขึน้ 110 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมมี
กำรจ่ำยเงินปนั ผล จำนวน 306 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นกำรจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2559
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งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

สิ้ นปี 2560

สิ้ นปี 2559

เปลี่ยนแปลง

2,615

1,419

84.3%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11,395

9,041

26.0%

สิ นทรัพย์รวม

14,010

10,460

33.9%

หนี้สนิ หมุนเวียน

1,279

2,570

-50.2%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

4,066

2,734

48.7%

หนี้ สินรวม

5,345

5,304

0.8%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,665

5,156

68.1%

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
ปี 2560

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

ปี 2559

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

2.4

0.6

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

4.8

6.1

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.6

0.7

15.1

15.1

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

8.7

1.0

อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อ EBITDA

3.2

3.6

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)

5.3

5.0

อ้ตรำผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

การบริหารสภาพคล่องและเงิ นทุน
- กระแสเงิ นสุทธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน ในปี 2560 เท่ำกับ 713 ล้ำนบำท เทียบกับ 829 ล้ำนบำท ในปี 2559 ลดลงจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื จำนวน 215 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยได้คำ้ งรับจำกกำรให้บริกำรด้ำนทีป่ รึกษำใน
ต่ำงประเทศ ซึง่ เกิดในช่วงไตรมำส 4/2560
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน ในปี 2560 เท่ำกับ 1,516 ล้ำนบำท เทียบกับ 2,526 ล้ำนบำท ในปี 2559 ลดลง
จำกปี ก่ อ น เนื่ อ งจำกในปี 2560 บริษัท มีก ำรลงทุ น เข้ำ ซื้อ บริษัท ย่ อ ยบ ำรุ ง เมือ ง พลำซ่ ำ จ ำกัด ลงทุ น ในกิจ กำรร่ ว มค้ำ ใน
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เพิม่ ทุนในกิจกำรร่วมค้ำในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึง่ บริษทั ใช้กระแสเงินสดในกำรลงทุนน้อย
กว่ำในปี 2559
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น ในปี 2560 จำนวน 824 ล้ำนบำท เทียบกับ 1,543 ล้ำนบำท ในปี 2559
ลดลงจำกกำรทีบ่ ริษทั ได้นำเงินสดจำกกำรจำหน่ ำยหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนครัง้ แรกในเดือนธันวำคม 2560 ไปชำระหนี้เงินกู้

6/7

กับสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2560 กระแสเงินสดจ่ำยสุทธิให้กบั สถำบันกำรเงิน จำนวน 1,986 ล้ำนบำท* ในขณะที่ปี
2559 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจำกสถำบันกำรเงิน 371 ล้ำนบำท*
*คำนวณจำกเงินสดรับจำกกำรกูย้ มื หักกลบกับกำรจ่ำยชำระเงินกู้
งบการเงิ นรวม
สิ้ นปี 2560

งบกระแสเงิ นสด (ล้านบาท)

สิ้ นปี 2559

กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

713

829

กระแสเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,516)

(2,526)

กระแสเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

824

1,543

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

21

(154)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด

582

560

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช)
เลขานุการบริษัท
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