บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและบทวิ เคราะห์ของฝ่ ายบริหารประจาไตรมาส 3/2561
ภาพรวม
ผลประกอบการในไตรมาส 3/2561 ของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“THG”) ยังคงเติบโตอย่างมันคง
่ ตามแนวโน้มใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ และการเข้าสู่สงั คมผู้สูงวัย ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ โดยรพ.ธนบุรี
และ รพ.ธนบุรี 2 เติบโตได้ดี จากการมีศูนย์ตรวจรักษาและมีแพทย์เฉพาะทางเพิม่ ขึน้ ทาให้มคี นไข้เข้ามาใช้บริการเพิม่ ขึน้
และไตรมาส 3 ยังเป็ นช่วงเวลาที่มคี นไข้เข้ามาใช้บริการมากกว่าไตรมาสอื่น เช่นเดียวกับปี ท่ผี ่านๆ มา ส่วนโรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัด ยังมีการเติบโตเช่นกัน หลังจากแก้ไขประเด็นเรื่องคนไข้ประกันทีล่ ดลง
ส่วนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงพยาบาลลดลงจากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ท่ปี รึกษาสาหรับลูกค้าต่างประเทศ
ลดลง อย่างไรก็ดี THG ได้เจรจากับพันธมิตร และศึกษาความเป็ นไปได้ในการรับเป็ นทีป่ รึกษาให้กบั โรงพยาบาลในต่างประเทศ
อีกทัง้ ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือ (MOU) กับลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้
ในปี 2562 สาหรับธุรกิจบริหารศูนย์หวั ใจเติบโตจากปี ทผ่ี ่านมา เนื่องจากมีการเปิ ดศูนย์หวั ใจแห่งใหม่ ทีร่ พ.พัทลุง มีแนวโน้มทีด่ ี
และผ่านการประเมินจาก สปสช. สามารถรับคนไข้สทิ ธิบตั รทองได้ในเดือนตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป
ธุรกิจโรงพยาบาล Welly ในจีนมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ จากปี ก่อน มีคนไข้ให้ความเชื่อถือ เข้ามารักษาเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบ
กับปี ทผ่ี ่านมา ทาให้มผี ลขาดทุนลดลง ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมียนมา เริม่ เปิ ดให้บริการเบือ้ งต้นสาหรับ
คนไข้นอกในเดือนกันยายน และคาดว่าจะเปิ ดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2561 นี้ โดยในช่วงแรกเริม่ นี้ ทัง้ สองโรงพยาบาล
ยังมีผลการดาเนินขาดทุนอยู่ จากการลงทุนในเรื่องบุคลากร ระบบงาน และเพิม่ ศักยภาพการบริการ เพื่อรองรับการเติบโต คาด
ว่าจะเริม่ มีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ในปี 2562 เป็ นต้นไป
โครงการ Jin Wellbeing County ซึง่ เป็ นโครงการทีพ่ กั อาศัยทีอ่ อกแบบมาเพื่อผูส้ งู วัย พร้อมบริการทางการแพทย์ครบ
วงจร อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (active living) รพ. ธนบุรบี รู ณา และ Wellness Center ซึง่ ล่าช้ากว่าแผนงานไป
เล็กน้อย คาดว่าคลัสเตอร์ 2 จะก่อสร้างเสร็จภายในสิน้ ปี 2561 และจะเริม่ โอนได้บางส่วน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Thonburi
Health Village ซึ่งเป็ นโครงการที่พกั อาศัยเพื่อผู้สูงวัยในแบบเดียวกัน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลาง (Mass
market) อยู่ในช่วงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร ซึง่ เริม่ เปิ ดขายแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและโอนได้ในปี 2562 ส่วน
โครงการโรงพยาบาลธนบุรบี ารุงเมือง ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใกล้เสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในช่วงเตรียมงานระบบ
เพื่อเตรียมเปิ ดให้บริการ
การขยายธุรกิจและโครงการใหม่เหล่านี้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จึงส่งผลกระทบต่อกาไรในไตรมาส 3/2561 ทาให้ชะลอตัวลง แต่
THG ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมตามประมาณการ และเมื่อโครงการเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ และ
รับรูร้ ายได้ ก็จะเป็ นส่วนทีส่ ร้างการเติบโตของ THG ให้สอดคล้องรับกับแนวโน้มในเรื่องสุขภาพ
เหตุการณ์สาคัญ ไตรมาส 3/2561
1. การลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ กรอบการลงทุนใน
บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (รพ. ธนบุรี ทุ่งสง) จากเดิมอนุมตั กิ รอบวงเงินไม่เกิน 240 ล้านบาท เป็ นวงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาท
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เนื่องจากบจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง จะมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 600 ล้านบาท ทัง้ นี้เพื่อดารง
สัดส่วนการลงทุนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 THG ได้ลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าว โดย
เป็ นการถือหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 43.37 และเป็ นการถือหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงโดยอ้อม ผ่าน
บริษทั ย่อย - บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี ในสัดส่วนร้อยละ 6.15 รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 49.52
ทัง้ นี้ หลังไตรมาสที่ 3/2561 THG ได้ดาเนินการลงทุนในบจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง เป็ นทีเ่ รียบร้อย ตามมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการ โดยสรุปแล้ว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 THG ถือหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ
51.12 และเป็ นการถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยอ้อม ผ่านบริษทั ย่อย - บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี ในสัดส่วนร้อยละ
5.31 รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 56.43
2. การเปิ ดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital (“Ar Yu”)
ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทร่วมค้าที่ THG ได้ร่วมลงทุน ได้ดาเนินการเปิ ดโรงพยาบาล Ar Yu International
Hospital ณ เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเบือ้ งต้นได้เปิ ดในส่วนการให้บริการคนไข้นอก และคาด
ว่าจะเปิ ดเต็มรูปแบบภายในปี 2561
สรุปผลการดาเนิ นงานไตรมาส 3/2561 เทียบกับไตรมาส 3/2560
รายได้
รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจ ให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและ
เครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายได้รวม 1,854 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 เนื่องจาก
รายได้เพิม่ จากการให้บริการผูป้ ว่ ยภายในประเทศ
ธุรกิ จให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 1,749 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.5
 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย รพ. ธนบุรี รพ. ธนบุรี 2 และ รพ. ราษฎร์ยนิ ดี มีรายได้ 1,555 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) มีจานวนผูป้ ่วยเข้ามาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ผูป้ ่วยนอกและผูป้ ่วย
โดยส่วนหนึ่งมาจากการร่วมมือกับบริษทั ประกัน 2) มีการเปิ ดศูนย์ตรวจรักษาเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มลี ูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ในศูนย์เพิม่ ขึน้ 3) อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยต่อรายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรักษาโรคซับซ้อน
 ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ 119 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าที่
ปรึกษากับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลง ซึง่ บริษทั ได้ให้บริการกับลูกค้าบางรายเสร็จสิน้ แล้วในไตรมาส 1/2561
 ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ 72 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดให้บริการศูนย์หวั ใจ
ทีโ่ รงพยาบาลธนบุรี 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 และการเปิ ดให้บริการศูนย์หวั ใจที่ รพ. พัทลุง ในเดือนเมษายน 2561
 รพ. ธนบุรบี ารุงเมือง มีรายได้ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการของอาคารของโครงการ ในขณะที่
ไตรมาส 3/2560 ยังไม่มรี ายได้น้ี เพราะ THG เข้าซือ้ บริษทั ย่อยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ธุรกิ จการบริบาลผูป้ ่ วยและเครือ่ งมือแพทย์ (Healthcare solutions provider)
ประกอบด้วยธุรกิจจาหน่ ายอุปกรณ์ ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูนอกสถานที่
มีรายได้ 97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจาก บริษทั ย่อยจาหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมได้ลดลง
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ธุรกิ จอืน่ ๆ
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ มีรายได้ 8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก ในงวดนี้บริษทั รับรูร้ ายได้จาก
โครงการต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีลกู ค้าใหม่ในประเทศเพิม่ เข้ามาในงวดนี้
ต้นทุน
ต้นทุนรวม 1,337 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.2 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลัก
ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถจาแนกต้นทุนของทัง้ 3
ธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีตน้ ทุน 1,263 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์
พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็ นหลัก เพิม่ ขึน้ จาก ค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึง่ ผันแปรไปตามรายได้
และค่าเสือ่ มราคา ซึง่ บริษทั ได้มกี ารก่อสร้างอาคารและซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการผูป้ ่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) มีตน้ ทุน 71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0
ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้า ซึ่งต้นทุนในงวดนี้เติบโตสูงกว่า ยอดรายได้ท่เี พิ่มขึ้น เนื่องจากใน
ไตรมาสนี้ตน้ ทุนสินค้ากลุ่มทีข่ ายได้จะเป็ นสินค้าทีม่ กี าไรขัน้ ต้นต่ากว่าในงวดก่อน
ธุรกิจอื่นๆ มีตน้ ทุน 3 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทุนพนักงาน
ในธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 332 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.7 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็ นไป
ตามแผนงานของบริษทั
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน 36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.2 จากการบริหารการกูย้ มื เงินทีด่ ขี องบริษทั ซึง่ เมื่อเทียบจากเงินกูท้ ม่ี ี
ภาระดอกเบีย้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีจานวนเท่ากับ 5,861 ล้านบาท และ 5,107 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า
บริษทั มีอตั ราดอกเบีย้ กูย้ มื เฉลีย่ ลดลง ร้อยละ 3.7 เหลือร้อยละ 3.0
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กาไร
กาไรขัน้ ต้น 517 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.8 แต่อตั รากาไรขัน้ ต้นปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 27.9 จากร้อยละ 29.1 ในปี
ทีผ่ ่านมามีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าทีป่ รึกษาจากลูกค้าต่างประเทศลดลง
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ากับ 96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.9 โดยมีอตั รากาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ลดลง เป็ นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทีร่ อ้ ยละ 9.8 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายธุรกิจ และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจาก กิจการร่วมค้าอยู่
ในช่วงเปิ ดให้บริการ จึงมีตน้ ทุนเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิ ดให้บริการ
สรุปข้อมูลทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ไตรมาส
3/2561

ไตรมาส
3/2560

เปลี่ยนแปลง
YoY

9 เดือน
2561

9 เดือน
2560

เปลี่ยนแปลง
YoY

1,749

1,642

6.5%

4,914

4,540

8.2%

97

100

-3.0%

281

327

-14.1%
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2

300.0%

16

7

128.6%

1,854

1,744

6.3%

5,211

4,874

6.9%

(1,263)

(1,166)

8.3%

(3,590)

(3,323)

8.03%

(71)

(67)

6.0%

(186)

(221)

-15.8%

(3)

(3)

0.0%

(11)

(8)

37.5%

ต้นทุนรวม

(1,337)

(1,236)

8.2%

(3,787)

(3,552)

6.6%

กาไรขัน้ ต้น

517

508

1.8%

1,424

1,322

7.7%

(332)

(254)

30.7%

(977)

(703)

39.0%

กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

300

333

-9.9%

897

833

7.7%

ต้นทุนทางการเงิน

(36)

(44)

-18.2%

(105)

(125)

-16.0%

กาไรสาหรับงวด

104

174

-39..9%

337

401

-16.0%

96

171

-43.9%

326

396

-17.7%

รายได้จากธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รายได้รวม
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

กาไรสุทธิ – บริ ษทั ใหญ่

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 3/2560

อัตรากาไรขันต้
้ น

27.9%

29.1%

อัตรากาไร EBITDA

16.2%

19.1%

5.2%

9.8%

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

อัตรากาไรสุทธิ – บริษทั ใหญ่
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ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 THG มีสนิ ทรัพย์รวม 16,869 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 14,010 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ 193 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีการเตรียมเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายในการ
ลงทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงต้นงวดของไตรมาส 4/2561
- เงินลงทุนระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ จานวน 21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ย่อยมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนประเภทตรา
สารหนี้เพิม่ ขึน้ และได้รบั เงินลงทุนในตราสารหนี้จากการลงทุนซือ้ บริษทั ย่อย
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 153 ล้านบาท เนื่องจาก ในไตรมาสนี้มยี อดผูใ้ ช้บริการเพิม่ มากขึน้ จึงส่งผลให้
ลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ ไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่วนลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จากการให้เช่าทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพิม่ ขึน้ 14 ล้านบาท เนื่องจาก THG ได้ให้เงินกูย้ มื แก่กจิ การร่วมค้า
- ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรเพิม่ ขึน้ จานวน 828 ล้านบาท จากการก่อสร้างของ
โครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village
- เงินมัดจาทีเ่ รียกคืนได้ภายในหนึ่งปี เพิม่ ขึน้ จานวน 40 ล้านบาท เป็ นเงินมัดจาค่าทีด่ นิ ที่ THG จ่ายให้แก่บริษทั อื่น
จานวน 40 ล้านบาท ที่ THG มีแผนจะร่วมลงทุนด้วย โดยเงินมัดจาทัง้ จานวนดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า THG สามารถเรียกคืนได้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
- เงินลงทุนในตราสารทุน เพิม่ ขึน้ จานวน 17 ล้านบาท เนื่องจาก เงินลงทุนที่ THG ถืออยู่มมี ูลค่ายุตธิ รรมของเงิน
ลงทุน ณ สิน้ งวดสูงขึน้
- เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (สุทธิ) เพิม่ ขึน้ จานวน 29 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ร่วมมีกาไรจากการประกอบธุรกิจ ทาให้
THG รับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรจากการลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียเพิม่ ขึน้
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) เพิม่ ขึน้ จานวน 355 ล้านบาท เนื่องจาก THG ได้ทาการลงทุนใน Ar Yu เพื่อให้
สัดส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 40 ตามมติคณะกรรมการบริษทั
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ จานวน 1,210 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ย่อยได้
ทาการลงทุนก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ การเปิ ดดาเนินการของ
โครงการ Jin Wellbeing County โครงการ รพ. ธนบุรี บารุงเมือง และ รพ. ธนบุรที ุ่งสง
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เพิม่ ขึ้น 40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีการลงทุน ระบบซอฟท์แวร์ อาทิเช่น ระบบ ERP
ระบบติดตามตัวผูส้ งู อายุ เพื่อรองรับโครงการ Jin Wellbeing Country และ รพ. ธนบุรี บารุงเมือง
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า เพิม่ ขึน้ จานวน 54 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ย่อยได้ทาการจ่ายชาระค่าเช่าส่วนทีเ่ หลือตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่าให้แก่สภากาชาดไทย
อย่างไรก็ตาม THG มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธิ) ลดลง 80 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีการจาหน่ ายเงินลงทุนในบ
จก. โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ราคาทุน 30 ล้านบาท และมีการโอนเงินลงทุนใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง ราคาทุน 50 ล้านบาท
ซึง่ ถือหุน้ โดยบริษทั ย่อย – บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จากเงินลงทุนระยะยาวอื่นไปเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
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หนี้ สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 THG มีหนี้สนิ รวม 7,983 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 5,345 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษทั มีเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ สุทธิ 2,178 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,886 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 8,665 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เนื่องจากมีการเพิม่ ของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย จากการลงทุนใหม่ในไตรมาส 2/2561
ทัง้ นี้สว่ นของเจ้าของของบริษทั ใหญ่ลดลง เนื่องจากมีการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ และผลประกอบการโดยรวมของ THG ลดลง
งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

เปลี่ยนแปลง

3,893

2,615

48.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,976

11,395

13.9%

สิ นทรัพย์รวม

16,869

14,010

20.4%

หนี้สนิ หมุนเวียน

4,197

1,279

228.1%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

3,786

4,066

-6.9%

หนี้ สินรวม

7,983

5,345

49.4%

รวมส่วนของเจ้าของ

8,886

8,665

2.6%

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
30 กันยายน 2561

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

31 ธันวาคม 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.9

2.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

5.4

6.9

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.5

0.6

อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

7.1

8.3

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.9

0.6

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อ EBITDA

5.0

3.2

อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (เท่า) (DSCR)

1.9

4.4

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (เท่า)

5.2

5.3
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การบริหารสภาพคล่องและเงิ นทุนในไตรมาส 3/2561 เทียบกับไตรมาส 3/2560
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน 204 ล้านบาท มากขึน้ กว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก THG มีตน้ ทุนการพัฒนา
โครงการให้บริการทางการแพทย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน 404 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.2 เนื่องจาก ในไตรมาส 3/2561 THG มีการ
ลงทุนในบริษทั ย่อย – บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง ซึง่ ลงทุนเพิม่ จานวน 127 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 3/2560 THG มีการจ่ายเงิน
ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคาร เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาโครงการ รพ. ธนบุรี บารุงเมือง จานวน 502 ล้าน
บาท และลงทุนในเงินลงทุนบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 111 ล้านบาท
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น เท่ากับ 887 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47.1 เนื่องจาก THG มีการกูย้ มื เงิน
จากสถาบันการเงินเพื่อนามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ

งบการเงิ นรวม
ไตรมาส 3/2561

งบกระแสเงิ นสด (ล้านบาท)

ไตรมาส 3/2560

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

(204)

237

กระแสเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(404)

(846)

กระแสเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

887

603

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ

279

(6)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

775

409
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