บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและบทวิ เคราะห์ของฝ่ ายบริหารประจาไตรมาส 1/2561
ภาพรวม
ในไตรมาส 1/2561 ภาพรวมของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) มีการเติบโตดีขน้ึ จากไตรมาส 1/2560 ทัง้ ในด้าน
รายได้และกาไร การเติบโตส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจหลักคือธุรกิจโรงพยาบาลที่เติบโตอย่างมันคง
่ โดยปจั จัยสาคัญที่ส่งผลคือ
จานวนคนไข้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีรายได้เติบโตจากการขยายธุรกิจไปในด้านการรับจ้างบริหารโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์เฉพาะ
ทาง โดยเฉพาะการขยายธุร กิจให้คาปรึก ษาและฝึ กอบรมสาหรับ ตลาดต่ างประเทศ โดยที่ THG มีค วามเชี่ย วชาญและ
ประสบการณ์ดา้ นธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นทีต่ อ้ งการของผูป้ ระกอบการในต่างประเทศ
สาหรับโครงการอื่นทีไ่ ด้เริม่ ต้นไปแล้วนัน้ ยังคงดาเนินไปตามแผนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล Welly Hospital ในจีน
ซึง่ มีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ มีคนไข้เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด หลังจากได้รบั ใบอนุ ญาตทาให้สามารถให้บริการตรวจรักษาได้เต็ม
รูปแบบ เมื่อเทียบกับปี 2560 ทีเ่ ป็ นช่วงของการปรับปรุงโรงพยาบาล ส่งผลให้มผี ลขาดทุนลดลงจากปี ก่อน ส่วนโรงพยาบาล
Ar Yu International Hospital ในเมียนมา ดาเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จสิน้ ตามแผนงาน คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ภายในกลาง
ปี น้ี
นอกจากนี้ ธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์ฟ้ื นฟู ถนนบารุงเมือง อยู่ในช่ วงการปรับปรุงพืน้ ที่อาคาร เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การให้บริการ ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดได้บางส่วนประมาณไตรมาส 4/2561 ส่วนโครงการ Jin Wellbeing County ทีพ่ กั อาศัยพร้อม
บริการทางการแพทย์สาหรับผูส้ งู วัยได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว คาดว่างานส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถโอนให้แก่ลูกค้าได้
ภายในสิน้ ปี 2561
เหตุการณ์สาคัญไตรมาส 1/2561
1. การลงทุนเพิ่ มในกิ จการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ได้ทาสัญญา WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่อซือ้ หุน้
ARYU International Health Care Co., Ltd. (“ARYU”) ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co.,
Ltd. (“WJ”) การทาสัญญาดังกล่าวเพื่อให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน ARYU เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 40 โดยใน
ไตรมาสที่ 1/2561 บริษทั ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวให้กบั WJ ในส่วนทีช่ าระไปแล้ว จานวน 0.65 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ และจ่ายชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือให้กบั ARYU เป็ นจานวนเงิน 14.35 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561 บริษทั ได้จ่ายชาระเพื่อลงทุนทัง้ สิน้ จานวน 20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
2. การจาหน่ ายเงิ นลงทุนระยะยาวในบริษทั อื่น
ในไตรมาส 1/2561 บริษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ราชธานี โรจนะ จากัด (โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ) ซึง่ มีราคา
ทุน 30 ล้านบาท ในราคา 82 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั มีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จานวน 52 ล้านบาท
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สรุปผลการดาเนิ นงานไตรมาส 1/2561
รายได้
รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจ ให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและ
เครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่นๆ โดยในไตรมาส 1/2561 มีรายได้รวม 1,683 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 8.4 จาก 1,553 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 เนื่องจากรายได้เพิม่ จากการให้บริการผูป้ ่วยภายในประเทศ และรายได้
ต่างประเทศ จากการรับจ้างฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และรับจ้างเป็ นทีป่ รึกษาและดาเนินการศึกษาแบบองค์รวมทัง้ ระบบ

ธุรกิ จให้บริ การทางการแพทย์ ในไตรมาส 1/2561 มีรายได้ 1,594 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.5 จาก 1,404 ล้านบาท
ในไตรมาส 1/2560
 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี มี
รายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 1,401 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 1,236 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากผูป้ ว่ ยเข้ามาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน มีการเปิ ดศูนย์ตรวจรักษาเพิม่ ขึน้ และ
มีการร่วมมือกับบริษทั ประกันเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้การรักษาโรคซับซ้อนทาให้อตั ราค่าบริการทีไ่ ด้รบั จากผูป้ ว่ ยเมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเพิม่ ขึน้
 ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 138 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 116 ล้านบาท
ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การขยายธุรกิจ ในต่างประเทศ การรับจ้างฝึ กอบรมให้แก่
บุคลากร และรับจ้างเป็ นทีป่ รึกษาและดาเนินการศึกษาแบบองค์รวมทัง้ ระบบ ซึง่ รายได้จากต่างประเทศ เริม่ มีในไตรมาส
2/2560 ในไตรมาสนี้บริษทั ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพิม่ เติม กับ Trung Tin Medical Phamaceutical Joint
Stock Company เพื่อเป็ นทีป่ รึกษาสาหรับการสร้าง ปรับปรุงพืน้ ที่ และดาเนินการโรงพยาบาลในกรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม ซึง่ เริม่ รับรูร้ ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 52 ล้านบาท ในไตรมาส
เดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเปิ ดให้บริการศูนย์หวั ใจทีโ่ รงพยาบาลธนบุรี 2
ธุรกิ จการบริบาลผูป้ ่ วยและเครือ่ งมือแพทย์ (Healthcare solutions provider)
ประกอบด้วยธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูนอกสถานที่ ใน
ไตรมาส 1/2561 มีรายได้ 83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.5 จาก 147 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 การลดลง
ส่วนใหญ่เนื่องจาก ในไตรมาส 1/2560 มีฐานรายได้ทส่ี งู จากการจาหน่ ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมในรูปแบบครบวงจร สาหรับ
โครงการการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้กบั มหาวิทยาลัย ซึง่ ในไตรมาส 1 ปี น้ี ยังไม่มงี านโครงการเข้ามา ส่งผลให้ยอด
รายได้ลดลง
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ธุรกิ จอืน่ ๆ
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยในไตรมาส 1/2561 มีรายได้ 6 ล้านบาท เติบโตมากกว่าร้อยละ 100 จาก 2 ล้านบาท
ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากมีรายได้จากงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศต่อเนื่องมาจากปี 2560
ต้นทุน
ในไตรมาส 1/2561 มีต้นทุนรวม 1,205 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จาก 1,173 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 ซึง่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลักของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ซง่ึ
เป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ซึง่ สามารถจาแนกต้นทุนของทัง้ 3 ธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ในไตรมาส 1/2561 มีต้นทุน 1,152 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 จาก 1,069 ล้าน
บาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์ พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็ นหลัก
โดยต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึง่ ผันแปรไปตามรายได้ และค่าเสือ่ มราคา เนื่องจากบริษทั ได้มี
การก่อสร้างอาคารและซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) ในไตรมาส 1/2561 มีตน้ ทุน 49 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 51.0 จาก 100 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ซึง่ ต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้า
ซึง่ ต้นทุนทีล่ ดลงสัมพันธ์กบั รายได้ทล่ี ดลง เนื่องจากในไตรมาสนี้ไม่มกี ารจาหน่ ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมทีเ่ ป็ นโครงการสาหรับ
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจอื่น ในไตรมาส 1/2561 มีตน้ ทุน 4 ล้านบาท เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
ต้นทุนพนักงานในธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 323 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.3
จาก 199 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางด้าน
การตลาด และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็ นไปตามแผนงานของบริษทั
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.5 จาก 41 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 จากการบริหารการกูย้ มื เงินทีด่ ขี องบริษทั ซึง่ เมื่อเทียบจากเงินกูท้ ม่ี ภี าระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ
2560 มีจานวนเท่ากับ 4,339 ล้านบาท และ 4,079 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั มีอตั ราดอกเบีย้ กูย้ มื เฉลีย่ ลดลง ร้อยละ 4
เหลือร้อยละ 3

3

กาไร
กาไรขัน้ ต้น ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 478 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.8 จาก 380 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของ
ปี 2560 และอัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัว เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 28.4 จากร้อยละ 24.5 ในปี ทผ่ี ่านมา มีสาเหตุหลักจาก โครงการ
ต่างประเทศ ซึง่ เป็ นการให้บริการด้านการฝึกอบรมและทีป่ รึกษาซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นสูง
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ากับ 158 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 68.1 จาก 94 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 โดยมีอตั รากาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ที่
ร้อยละ 6.1 มีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1/2561 บริษทั มีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น และรายได้จากการตัด
ภาษีคา้ งนาน จานวนทัง้ สิน้ 81 ล้านบาท
สรุปข้อมูลทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
ไตรมาส 1/2561

งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ไตรมาส 1/2560

เปลี่ยนแปลง

1,594

1,404

13.5%

83

147

-43.5%
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2

200.0%

1,683

1,553

8.4%

(1,152)

(1,069)

7.8%

(49)

(100)

-51.0%

(4)

(4)

0.0%

ต้นทุนรวม

(1,205)

(1,173)

2.7%

กาไรขันต้
้ น

478

380

25.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

323

199

62.3%

กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

348

237

46.8%

ต้นทุนทางการเงิน

33

41

-19.5%

กาไรสาหรับงวด

161

96

67.7%

กาไรสุทธิ – บริ ษทั ใหญ่

158

94

68.1%

รายได้จากธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครือ่ งมือแพทย์
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รายได้รวม
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครือ่ งมือแพทย์
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ

ไตรมาส 1/2561

ไตรมาส 1/2560

อัตรากาไรขันต้
้ น

28.4%

24.5%

อัตรากาไร EBITDA

20.7%

15.3%

9.4%

6.1%

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

อัตรากาไรสุทธิ – บริษทั ใหญ่
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ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG มีสนิ ทรัพย์รวม 14,786 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 14,010 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 75 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษทั ราชธานี โรจนะ จากัด
ซึง่ บริษทั ได้รบั ชาระเงินในเดือนเมษายน 2561 (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเหตุการณ์สาคัญไตรมาส 1/2561 หน้า 1)
- เงินมัดจาทีเ่ รียกคืนได้ภายในหนึ่งปี จานวน 140 ล้านบาท เป็ นเงินมัดจาค่าทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั จ่ายให้แก่บริษทั อื่น จานวน
40 ล้านบาท ทีบ่ ริษทั มีแผนจะร่วมลงทุนด้วย และเงินมัดจาค่าทีด่ นิ สาหรับโครงการ Thonburi Senior Home พืน้ ทีป่ ระชาอุทศิ
ซึง่ บริษทั ย่อยจ่ายให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 100 ล้านบาท โดยเงินมัดจาทัง้ จานวนดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าบริษทั และบริษทั
ย่อยสามารถเรียกคืนได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จานวน 452 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ได้ทาการลงทุนใน ARYU เพื่อให้สดั ส่วนการถือหุน้
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 40 ตามมติคณะกรรมการบริษทั (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเหตุการณ์สาคัญไตรมาส 1/2561
หน้า 1)
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จานวน 75 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ย่อยได้ทาการลงทุนพัฒนาโครงการ Jin Wellbeing
County และปรับปรุงอาคารสาหรับโครงการโรงพยาบาล ศูนย์ฟ้ืนฟูสขุ ภาพ ธนบุรี (ถนนบารุงเมือง)
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG มีหนี้สนิ ทรัพย์รวม 5,954 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 5,345 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษทั มีเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ สุทธิ 656 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,832 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 8,665 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เนื่องจากผลการดาเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2561 มีกาไรเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
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งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

เปลี่ยนแปลง

2,889

2,615

10.5%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11,897

11,395

4.4%

สิ นทรัพย์รวม

14,786

14,010

5.5%

หนี้สนิ หมุนเวียน

1,987

1,279

55.4%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

3,967

4,066

-2.4%

หนี้ สินรวม

5,954

5,345

11.4%

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

8,832

8,665

1.9%

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
31 มีนาคม 2561

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

31 ธันวาคม 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.5

2.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

7.2

6.9

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.6

0.6

อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

9.0

8.3

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.7

0.6

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อ EBITDA

3.5

3.2

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (เท่า)

7.3

5.3

การบริหารสภาพคล่องและเงิ นทุน
- กระแสเงิ นสุทธิ ที่จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน ในไตรมาส 1/2561 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 38 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 9 ล้านบาท เปลีย่ นแปลงมากกว่าร้อยละ 100
เนื่องจาก บริษทั มีการจ่ายเงินมัดจาทีเ่ รียกคืนได้ภายในหนึ่งปี และมีตน้ ทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ทเ่ี พิม่ ขึน้
ของโครงการ Jin Wellbeing County
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 643 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 100 จาก 149
ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก บริษทั มีการจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า Ar Yu International Health Care
Company Limited และจ่ายเงินเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของโครงการ Jin Wellbeing County
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- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 655 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 100
จาก 14 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก บริษทั มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนามาใช้ในการลงทุนและ
พัฒนาโครงการต่าง ๆ
งบการเงิ นรวม
ไตรมาส 1/2561

งบกระแสเงิ นสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดาเนินงาน

ไตรมาส 1/2560
(38)

9

(643)

(149)

กระแสเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

655

14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(26)

(126)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

556

434

กระแสเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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