บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและบทวิ เคราะห์ของฝ่ ายบริหารประจําไตรมาส 2/2561
ภาพรวม
ในไตรมาส 2/2561 ภาพรวมของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) มีรายได้เติบโตจากไตรมาส 2/2560 โดยส่วนใหญ่
มาจากธุรกิจโรงพยาบาลซึง5 เป็ นธุรกิจหลัก มีการเติบโตมันคงตามแนวโน้
5
มใหญ่ในเรื5องการเข้าสูย่ ุคสังคมผูส้ งู อายุ และคนใส่ใจกับ
สุขภาพมากยิง5 ขึน< อีกทัง< โรงพยาบาลได้พฒ
ั นาความสามารถในการรักษา เพิม5 ศูนย์การรักษา มีแพทย์เฉพาะทางเพิม5 ขึน< ส่งผล
ให้มจี าํ นวนคนไข้เพิม5 ส่วนธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงพยาบาลในประเทศ ยังมีแนวโน้มรายได้ทม5ี นคงเช่
ั5
นกัน โดยจะมีการรับจ้าง
เป็ นที5ปรึกษาให้กบั โรงพยาบาลในต่างประเทศเป็ นส่วนช่วยเสริมรายได้น<ี แม้ไตรมาสนี<รายได้ดงั กล่าวลดลงจากปี ก่อน เป็ น
เพราะมีการสิน< สุดสัญญาให้บริการในบางส่วน อย่างไรก็ตามบริษทั อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับ
โครงการในภูมภิ าคเอเชียเพิม5 เติม ในภาพรวมแล้วธุรกิจส่วนนี<ยงั มีแนวโน้มทีจ5 ะเติบโตต่อไป ด้วยศักยภาพ ความเชีย5 วชาญ และ
ชื5อเสียงของ THG ทีต5 ่างชาติให้ความเชื5อมัน5 จึงมีโอกาสศึกษาความเป็ นได้ทางธุรกิจ
นอกจากนี< สําหรับโครงการอื5นทีไ5 ด้เริม5 ต้นไปแล้วนัน< ยังคงดําเนินไปตามแผนงาน ได้แก่ โรงพยาบาล Welly Hospital
ในจีน มีแนวโน้มปรับตัวดีขน<ึ มีคนไข้ให้ความเชื5อถือ เข้ามารักษาเพิม5 ขึน< เมื5อเทียบกับปี ผ่านมา ทําให้มผี ลขาดทุนลดลง ส่วน
โรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ก่อสร้างเสร็จ พร้อมเปิ ดให้บริการส่วนแรกในไตรมาส 3/2561 นี<
สําหรับโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงพื<นที5อาคาร คาดว่าจะเปิ ดให้บริการบางส่วนได้ประมาณ
ไตรมาส 4/2561 ส่วนโครงการ Jin Wellbeing County อยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคารพักอาศัยคลัสเตอร์ 1 และ 2 โรงพยาบาล
ธนบุรบี รู ณา (เดิมเรียกว่า aged care) และ Wellness Center คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถโอนห้องพักได้ภายในสิน< ปี 2561
ในส่วนของกําไรสําหรับไตรมาส 2/2561 นี< ลดลงจากปี ทผ5ี ่านมา เนื5องจากเป็ นช่วงที5 THG มีการขยายธุรกิจในหลายจุด
มีค่าใช้จ่ายจากโครงการก่อสร้างที5กําลังพัฒนาซึ5งเป็ นไปตามที5คาดไว้สําหรับแผนงานอันได้แก่ Jin Wellbeing County
โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง รวมถึงโครงการลงทุนโรงพยาบาลในต่างประเทศ ได้แก่ Welly Hospital และ Ar Yu International
Hospital ที5ยงั รอการเติบโตเพื5อให้ส่งผลกําไรในปี ถดั ไป นอกจากนี<ยงั มีการเพิม5 และพัฒนาบุคลากร และระบบงาน เพื5อรองรับ
การเติบโต ทัง< นี< THG ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี< ให้อยู่ในระดับเหมาะสม ตามทีป5 ระมาณการไว้ และเมื5อโครงการใหม่เหล่านี<
เสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ ก็จะเป็ นทีม5 าของรายได้ใหม่ในอนาคต
เหตุการณ์สาํ คัญ ไตรมาส 2/2561
1. การลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีป5 ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง< ที5 4/2561 เมื5อวันที5 9 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์
ทุ่งสง จํากัด โดยการซื<อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทัง< หมดภายใต้กรอบการลงทุนเป็ น
จํานวน 240 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 2/2561 บริษทั ได้จ่ายซือ< หุน้ ดังกล่าวจากบุคคลทีเ5 กีย5 วข้องกันและบุคคลอื5น
ในราคาหุน้ ละ 10 บาท (ราคาพาร์) รวมทัง< สิน< จํานวน 97.6 ล้านบาท ทําให้บริษทั มีสดั ส่วนการถือครอง ณ วันที5 30
มิถุนายน 2561 โดยเป็ นการถือหุน้ ทีม5 สี ทิ ธิออกเสียงโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 23.54 และเป็ นการถือหุน้ ทีม5 สี ทิ ธิออก
เสียงโดยอ้อม ผ่านบริษัทย่อย- บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 7.69 รวมทัง< สิน<
ร้อยละ 31.23
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ทีป5 ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง< ที5 7/2561 เมื5อวันที5 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม5 กรอบการลงทุน
ในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด จากเดิมจํานวนเงินไม่เกิน 240.00 ล้านบาทเป็ น วงเงินรวมไม่เกิน 360.00 ล้านบาท
เนื5องจากบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด จะมีการเพิม5 ทุนจดทะเบียนจาก 400.00 ล้านบาท เป็ น 600.00 ล้านบาท เพื5อ
ดํารงสัดส่วนการลงทุนอยู่ทร5ี อ้ ยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจํานวนหุน้ ทัง< หมด นอกจากนี<ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริษทั ได้ลงทุนเพิม5 โดยการซือ< หุน้ จํานวน 4.00 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10.00 บาท รวมเป็ นเงินทัง< สิน< 40.00 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนิ นงานไตรมาส 2/2561 เทียบกับไตรมาส 2/2560
รายได้
รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและ
เครื5องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื5นๆ โดยมีรายได้รวม 1,675 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.2 เนื5องจาก
รายได้เพิม5 จากการให้บริการผูป้ ว่ ยภายในประเทศ
ธุรกิ จให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 1,572 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.2
• ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี
มีรายได้ 1,384 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 7.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผูป้ ่วยเข้ามาใช้บริการเพิม5 มากขึน< ทัง< ผูป้ ่วยนอก
และผู้ป่วยใน มีการเปิ ดศูนย์ตรวจรักษาเพิม5 ขึ<น และมีการร่วมมือกับบริษัทประกันเพิม5 ขึน< นอกจากนี<การรักษาโรค
ซับซ้อนทําให้อตั ราค่าบริการทีไ5 ด้รบั จากผูป้ ว่ ยสูงขึน< เมื5อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเพิม5 ขึน<
• ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ 126 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าที5
ปรึกษากับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลง ซึง5 บริษทั ได้ให้บริการกับลูกค้าบางรายเสร็จสิน< แล้วในไตรมาส 1/2561
• ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ 57 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 26.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดให้บริการศูนย์
หัวใจทีโ5 รงพยาบาลธนบุรี 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 และการเปิ ดให้บริการศูนย์หวั ใจทีโ5 รงพยาบาลพัทลุง ในเดือน
เมษายน 2561
• โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง มีรายได้ 5 ล้านบาท ซึง5 เป็ นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการของอาคารโซโห ในขณะที5
ไตรมาส 2/2560 ยังไม่มรี ายได้น<ี เพราะ THG เข้าซือ< บริษทั ย่อยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ธุรกิ จการบริบาลผูป้ ่ วยและเครือ งมือแพทย์ (Healthcare solutions provider)
ประกอบด้วยธุรกิจจําหน่ ายอุปกรณ์ ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟ<ื นฟูนอกสถานที5
มีรายได้ 101 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 26.3 เพิม5 ขึน< มาจากการจําหน่ ายอุปกรณ์ทนั ตกรรมในรูปแบบครบวงจร สําหรับโครงการ
การเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้กบั มหาวิทยาลัย
ธุรกิ จอืน ๆ
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื5อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการทีเ5 กีย5 วข้อง
กับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ มีรายได้ 2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.3 เนื5องจากในไตรมาส 2/2561 ลูกค้าต่างประเทศมี
การเลื5อนกําหนดเวลาในการทํางาน ทําให้บริษทั ต้องชะลอการให้บริการ ทําให้รายได้ทร5ี บั รูใ้ นไตรมาสนี<ลดลง
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ต้นทุน
ต้นทุนรวม 1,246 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 9.0 ซึง5 เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลัก
ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ5งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ5งสามารถจําแนกต้นทุนของทัง< 3
ธุรกิจได้ดงั นี<
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีตน้ ทุน 1,176 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 8.1 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์
พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็ นหลัก เพิม5 ขึน< จาก ค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึง5 ผันแปรไปตามรายได้
และค่าเสือ5 มราคา ซึง5 บริษทั ได้มกี ารก่อสร้างอาคารและซือ< อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิม5 ขึน< เพื5อรองรับการให้บริการผูป้ ่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจการบริบาลผูป้ ่วยและเครื5องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) มีต้นทุน 66 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ
22.2 ซึง5 ต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้า ซึง5 ต้นทุนทีเ5 พิม5 ขึน< สัมพันธ์กบั ยอดรายได้ เนื5องจากในไตรมาสนี<มี
การจําหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมได้เพิม5 ขึน<
ธุรกิจอื5น มีต้นทุน 4 ล้านบาท เพิม5 ขึน< มากกว่าร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทุนพนักงานในธุรกิจ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื5อการบริหารโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 322 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 28.8 เป็ นการเพิม5 ขึน< ของ
ค่าใช้จ่ายเกีย5 วกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายทีเ5 กิดขึน< เกีย5 วกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็ นไป
ตามแผนงานของบริษทั
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน 36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 จากการบริหารการกูย้ มื เงินทีด5 ขี องบริษทั ซึง5 เมื5อเทียบจากเงินกูท้ ม5ี ี
ภาระดอกเบีย< ณ วันที5 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีจํานวนเท่ากับ 4,971 ล้านบาท และ 4,476 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า
บริษทั มีอตั ราดอกเบีย< กูย้ มื เฉลีย5 ลดลง ร้อยละ 3.6 เหลือร้อยละ 3.0
กําไร
กําไรขัน< ต้น 429 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 และอัตรากําไรขัน< ต้นปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 25.6 จากร้อยละ 27.5 ในปี ท5ี
ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าทีป5 รึกษาจากลูกค้าต่างประเทศลดลง
กําไรสุทธิสว่ นทีเ5 ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ากับ 72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.0 โดยมีอตั รากําไรสุทธิส่วนทีเ5 ป็ นของบริษทั
ใหญ่ลดลง เป็ นร้อยละ 4.3 เมื5อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทีร5 อ้ ยละ 8.3 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทีเ5 พิม5 ขึน< ตามการขยายธุรกิจ
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สรุปข้อมูลทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ไตรมาส
2/2561

ไตรมาส
2/2560

เปลี8ยนแปลง
YoY

ครึ8งปี แรก
2561

ครึ8งปี แรก
2560

เปลี8ยนแปลง
YoY

1,572

1,494

5.2%

3,166

2,898

9.2%

101

80

26.3%

184

227

-18.9%

2

3

-33.3%

8

5

60.0%

1,675

1,577

6.2%

3,358

3,130

7.3%

(1,176)

(1,088)

8.1%

(2,328)

(2,157)

7.9%

(66)

(54)

22.2%

(115)

(154)

-25.3%

(4)

(1)

300.0%

(8)

(5)

60.0%

ต้นทุนรวม

(1,246)

(1,143)

9.0%

(2,451)

(2,316)

5.8%

กําไรขันA ต้น

429

434

-1.2%

907

814

11.4%

(322)

(250)

28.8%

(645)

(449)

43.7%

กําไรก่อนดอกเบีย< จ่าย ภาษี ค่าเสื5อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)

249

263

-5.3%

597

500

19.4%

ต้นทุนทางการเงิน

(36)

(40)

-10.0%

(69)

(81)

-14.8%

กําไรสําหรับงวด

72

131

-45.0%

233

228

2.2%

กําไรสุทธิ – บริ ษทั ใหญ่

72

131

-45.0%

230

225

2.2%

รายได้จากธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื5องมือแพทย์
รายได้จากธุรกิจอื5นๆ
รายได้รวม
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื5องมือแพทย์
ต้นทุนธุรกิจอื5นๆ

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ไตรมาส 2/2561

ไตรมาส 2/2560

อัตรากําไรขันต้
< น

25.6%

27.5%

อัตรากําไร EBITDA

14.9%

16.7%

4.3%

8.3%

อัตราส่วนทางการเงิ นที ส าํ คัญ

อัตรากําไรสุทธิ – บริษทั ใหญ่

4

ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที5 30 มิถุนายน 2561 THG มีสนิ ทรัพย์รวม 15,556 ล้านบาท เพิม5 ขึน< จาก 14,010 ล้านบาท ณ วันที5 31 ธันวาคม
2560
สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ8 มขึนA จาก
- ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร เพิม5 ขึน< จํานวน 230 ล้านบาท จากการก่อสร้างของ
โครงการ Jin Wellbeing County
- เงินมัดจําทีเ5 รียกคืนได้ภายในหนึ5งปี เพิม5 ขึน< จํานวน 190 ล้านบาท เป็ นเงินมัดจําค่าทีด5 นิ ทีบ5 ริษทั จ่ายให้แก่บริษทั อื5น
จํานวน 40 ล้านบาท ทีบ5 ริษทั มีแผนจะร่วมลงทุนด้วย และเงินมัดจําค่าทีด5 นิ สําหรับโครงการ Thonburi Senior Home พืน< ที5
ประชาอุทศิ ซึ5งบริษทั ย่อยจ่ายให้แก่บริษัทที5เกี5ยวข้องกัน จํานวน 150 ล้านบาท โดยเงินมัดจําทัง< จํานวนดังกล่าวมีเงื5อนไขว่า
บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถเรียกคืนได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ8 มขึนA จาก
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) เพิม5 ขึน< จํานวน 425 ล้านบาท เนื5องจาก บริษทั ได้ทําการลงทุนใน Ar Yu เพื5อให้
สัดส่วนการถือหุน้ เพิม5 ขึน< จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 40 ตามมติคณะกรรมการบริษทั
- ทีด5 นิ อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ เพิม5 ขึน< จํานวน 740 ล้านบาท บริษทั ย่อยได้ทําการลงทุน
พัฒนาโครงการ Jin Wellbeing County และปรับปรุงอาคารสําหรับโครงการโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง รวมทัง< THG ได้ลงทุน
เพิม5 ในบริษทั ย่อยเพิม5 ขึน< ทําให้ทด5ี นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม5 ขึน<
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เพิม5 ขึน< จํานวน 56 ล้านบาท เนื5องจาก บริษทั ย่อยได้ทาํ การจ่ายชําระค่าเช่าส่วนทีเ5 หลือตลอดอายุ
สัญญาเช่าให้แก่สภากาชาดไทย
อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอื5น (สุทธิ) ลดลง 81 ล้านบาท เนื5องจาก บริษัทมีการจําหน่ ายเงินลงทุนใน
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด และมีการโอนเงินลงทุนในบริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด ซึง5 ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยบริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน)จากเงินลงทุนระยะยาวอื5นไปเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
หนีA สิน
ณ วันที5 30 มิถุนายน 2561 THG มีหนี<สนิ รวม 6,811 ล้านบาท เพิม5 ขึน< จาก 5,345 ล้านบาท ณ วันที5 31 ธันวาคม
2560 โดยหนี<สนิ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน< จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษทั มีเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินเพิม5 ขึน< สุทธิ 1,288 ล้านบาท เพื5อนํามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที5 30 มิถุนายน 2561 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,745 ล้านบาท เพิม5 ขึน< จาก 8,665 ล้านบาท ณ วันที5 31
ธันวาคม 2560 เนื5องจากมีการเพิม5 ของส่วนได้เสียที5ไม่มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ย่อย จากการลงทุนใหม่ในไตรมาส 2/2561
ทัง< นี<สว่ นของเจ้าของของบริษทั ใหญ่ลดลง เนื5องจากมีการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้
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งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

30 มิ ถนุ ายน 2561

31 ธันวาคม 2560

เปลี8ยนแปลง

3,111

2,615

18.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,445

11,395

9.2%

สิ นทรัพย์รวม

15,556

14,010

11.0%

หนี<สนิ หมุนเวียน

2,957

1,279

131.2%

หนี<สนิ ไม่หมุนเวียน

3,854

4,066

-5.2%

หนีA สินรวม

6,811

5,345

27.4%

รวมส่วนของเจ้าของ

8,745

8,665

0.9%

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
30 มิ ถนุ ายน 2561

อัตราส่วนทางการเงิ นที ส าํ คัญ

31 ธันวาคม 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.1

2.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

6.4

6.9

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.5

0.6

อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

8.5

8.3

อัตราส่วนหนี<สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.8

0.6

อัตราส่วนหนี<สนิ ทีม5 ดี อกเบีย< ต่อ EBITDA

4.0

3.2

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย< (เท่า)

5.4

5.3

การบริหารสภาพคล่องและเงิ นทุนในไตรมาส 2/2561 เทียบกับไตรมาส 2/2560
- กระแสเงิ นสุทธิ ที8จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน 44 ล้านบาท ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 เนื5องจาก บริษทั มีการจ่ายเงินมัดจําที5
เรียกคืนได้ภายในหนึ5งปี และมีตน้ ทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ทเ5ี พิม5 ขึน< ของโครงการ Jin Wellbeing County
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที8ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน 392 ล้านบาท เพิม5 ขึน< ร้อยละ 30.2 เนื5องจาก บริษทั มีการจ่ายเงินเพื5อลงทุนใน
บริษทั ย่อย-บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด จํานวน 96.7 ล้านบาท รวมทัง< บริษทั ย่อยได้ทําการจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าและ
จ่ายชําระค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าให้แก่สภากาชาดไทย
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที8ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น เท่ากับ 288 ล้านบาท เพิม5 ขึน< มากกว่าร้อยละ 100 เนื5องจาก บริษทั มีการ
กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพื5อนํามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ
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งบการเงิ นรวม
ไตรมาส 2/2561

งบกระแสเงิ นสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ไตรมาส 2/2560
44

166

(392)

(301)

กระแสเงินสดสุทธิทไ5ี ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

288

116

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(60)

(19)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

496

415

กระแสเงินสดสุทธิทใ5ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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