บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและบทวิ เคราะห์ของฝ่ ายบริหารประจาปี 2561
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานปี 2561
ผลประกอบการโดยรวมในปี 2561 ของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“THG”) ยังมีรายได้เติบโต จากธุรกิจหลักคือธุรกิจ
รักษาพยาบาลในประเทศทีม่ คี นไข้เข้ามาใช้บริการเพิม่ ขึน้ และเติบโตจากความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ด้วยการ
เพิม่ ศูนย์ตรวจรักษาและมีแพทย์เฉพาะทางเพิม่ ขึน้ ทีร่ พ.ธนบุรี และรพ.ธนบุรี 2 ส่วนรพ.ราษฎร์ยนิ ดี ก็มผี ลประกอบการดีขน้ึ
เช่นกัน หลังจากกลับมาให้บริการคนไข้สทิ ธิประกันทีล่ ดลง ทัง้ นี้ ในปี 2561 รพ.ธนบุรบี ารุงเมือง อยู่ในช่วงก่อสร้างและตกแต่ง
และเริม่ จ้างพนักงาน เตรียมความพร้อม เตรียมระบบงาน เพื่อรองรับการเปิ ดให้บริการในช่วงต้นปี 2562
ส่วนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงพยาบาลลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ทป่ี รึกษาสาหรับลูกค้าต่างประเทศลดลง อย่างไร
ก็ดี THG ได้เจรจากับพันธมิตร และศึกษาความเป็ นไปได้ในการรับเป็ นทีป่ รึกษาให้กบั โรงพยาบาลในต่างประเทศ อีกทัง้ ยังมีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือ (MOU) กับลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ในปี 2562
ส่วนธุรกิจบริหารศูนย์หวั ใจเติบโตดี จากการเปิ ดศูนย์หวั ใจเพิม่ เติม ที่ รพ.พัทลุง ซึง่ ได้ผลการตอบรับทีด่ ี โดยเริม่ รับคนไข้สทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม 2561 จึงมีคนไข้เพิม่ ขึน้
สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ในส่วนโรงพยาบาล Welly ในจีน ปรับตัวดีขน้ึ จากปี ก่อน มีคนไข้ให้ความ
เชื่อถือ เข้ามารับการรักษาเพิม่ ขึน้ จึงมีผลขาดทุนลดลง ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมียนมา ได้เปิ ดดาเนินการ
เบือ้ งต้นสาหรับคนไข้นอกในเดือนกันยายน และคาดว่าจะเปิ ดให้บริการเต็มรูปแบบในไตรมาส 1/2562 ในช่วงต้นนี้ยงั มีผลการ
ดาเนินขาดทุนเช่นกัน จากการลงทุนในเรื่องบุคลากร ระบบงาน และเพิม่ ศักยภาพการบริการ คาดว่าจะมีผลการดาเนินทีด่ ขี น้ึ ใน
ปี 2562 เป็ นต้นไป
ในช่วงปลายปี 2561 โครงการ Jin Wellbeing County ทีพ่ กั อาศัยสาหรับผูส้ งู วัย พร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร
ได้เริม่ โอนห้องพักสาหรับลูกค้าบางส่วน จานวน 19 ห้อง โดยรับรูร้ ายได้และต้นทุนส่วนนี้ในไตรมาส 4/2561 อาคารพักอาศัย
ส่วนทีเ่ หลือ ยังดาเนินการก่อสร้างและเก็บรายละเอียดการตกแต่ง ส่วนอาคาร รพ.ธนบุรบี ูรณา และ Jin Wellness Institute ยัง
อยู่ในระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดให้บริการได้ช่วงครึง่ หลังของปี 2562 นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังมีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
พร้อมเริม่ เปิ ดขาย โครงการ Thonburi Health Village ซึง่ เป็ นโครงการทีพ่ กั อาศัยเพื่อผูส้ งู วัยและกลุ่มคนรักสุขภาพ คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562
ในช่วงที่ THG ดาเนินการขยายธุรกิจและโครงการใหม่ ได้ก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีก่ ระทบต่อผลการดาเนินงาน
โดยมีตน้ ทุนขายและบริการ เช่น ค่าแพทย์ ค่ายา ต้นทุนโครงการทีพ่ กั อาศัย ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของรายได้ และมีค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าเสื่อมและค่าตัดจาหน่ าย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การขาย การตลาด การศึกษาและพัฒนาโครงการ เพิม่ ขึน้ เพื่อเตรียม
รองรับการเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้กาไรชะลอตัวลง แต่ THG ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ หากดูผลกาไรในภาพรวม จะเห็นว่ าธุร กิจรักษาพยาบาลในประเทศซึ่ง เป็ น ธุรกิจ หลัก ยัง คงเติบโตได้อย่า ง
แข็งแกร่ง ทัง้ รายได้และกาไร แต่โครงการใหม่ เช่น โรงพยาบาลในต่างประเทศ รพ.ธนบุรบี ารุงเมือง และ Jin Wellbeing County
ทีอ่ ยู่ในช่วงเริม่ ต้นนี้ ยังมีผลการดาเนินงานขาดทุน ผนวกกับกาไรที่ลดลงของธุรกิจการเป็ นที่ปรึกษาในต่างประเทศ จึงส่งผล
กระทบให้กาไรรวมลดลงมากกว่าการเติบโตจากธุรกิจหลัก อย่างไรก็ดี THG ยังคงมุ่งเน้นเร่งสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
ของโครงการใหม่เหล่านี้ เพื่อให้ผลการดาเนินงานปรับตัวดีขน้ึ และสร้างผลตอบแทนได้ในเวลาทีเ่ หมาะสม
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สาหรับปี 2562 คาดว่าธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศจะยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไป และมีรายได้เพิม่ จากโรงพยาบาล
แห่งใหม่ ได้แก่ รพ.ธนบุรบี ารุงเมือง ทีเ่ ปิ ดให้บริการในเดือนมกราคม 2562 และรพ.ธนบุรที ุ่งสง ทีค่ าดว่าจะเปิ ดให้บริการได้ใน
ครึง่ หลังของปี 2562 นอกจากนี้ โครงการ Jin Wellbeing County ในส่วนแรก จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ และยังมีเป้าหมายในการขาย
ห้องเพิม่ เติม และทยอยโอนห้องพักต่อไป และยังเตรียมเปิ ดบริการในส่วน รพ.ธนบุรบี ูรณา และ Jin Wellness Institute ซึง่ จะ
เป็ นการเพิม่ รายได้ในอีกส่วนหนึ่ง

รายได้รวม (ล้านบาท)
6,229

2559

6,612

2560

รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

7,094

2561

1,738

1,833

ไตรมาส 4/2560

ไตรมาส 4/2561

รายได้จากธุรกิจบริบาลผูป้ ่วยและเครือ่ งมือแพทย์

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

เหตุการณ์สาคัญ ในปี 2561
1. การลงทุนเพิ่ มในกิ จการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 THG ได้ทาสัญญากับ WJ International Hospital Management Co., Ltd. (“WJ”)
เพื่อซือ้ หุน้ Ar Yu International Health Care Company Limited (“ARYU”) ในส่วนของ WJ การทาสัญญาดังกล่าว
เพื่อให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน ARYU เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 40 โดยในไตรมาสที่ 1/2561 บริษทั ได้จ่ายชาระ
ค่าหุน้ ดังกล่าวให้กบั WJ ในส่วนทีช่ าระไปแล้ว จานวน 0.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจ่ายชาระค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลือให้กบั
ARYU เป็ นจานวนเงิน 14.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG ได้จ่ายชาระเพื่อลงทุนทัง้ สิน้ จานวน
20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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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3. การลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์
ทุ่งสง จากัด โดยการซื้อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดภายใต้กรอบการลงทุนเป็ น
จานวน 240 ล้านบาท
จากนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ กรอบการ
ลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จากัด เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 360 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จากัด มี
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้านบาท และ THG ต้องการดารงสัดส่วนการลงทุนไว้
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 THG ได้ดาเนินการลงทุนใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง เป็ นทีเ่ รียบร้อย ตามมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการ โดยสรุปแล้ว THG ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 51.12 และเป็ นการถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงโดยอ้อม ผ่านบริษทั ย่อย บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี ในสัดส่วนร้อยละ 5.31 รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 56.43
4. การเปิ ดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital
ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทร่วมค้าที่ THG ได้ร่วมลงทุน ได้ดาเนินการเปิ ดโรงพยาบาล Ar Yu International
Hospital ณ เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเบือ้ งต้นได้เปิ ดในส่วนการให้บริการคนไข้นอก และคาด
ว่าจะเปิ ดเต็มรูปแบบในไตรมาส 1/2562

สรุปผลการดาเนิ นงานปี 2561 เทียบกับปี 2560
รายได้
รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจ ให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและ
เครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายได้รวม 7,094 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.3 จากธุรกิจ
รักษาพยาบาลในประเทศ และรายได้จากการขายห้องพักอาศัยในโครงการ Jin Wellbeing County
ธุรกิ จให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 6,579 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.6
 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยิน ดี
โรงพยาบาลธนบุรบี ารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรที ุ่งสง มีรายได้ 5,809 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก 1) มีจานวนผูป้ ว่ ยเข้ามาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ โดยส่วนหนึ่งมาจากการร่วมมือกับบริษทั ประกัน 2) มีการ
เปิ ดศูนย์ตรวจรักษาเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มลี กู ค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์เพิม่ ขึน้ 3) มีการรักษาโรคซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
ค่าบริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยต่อรายเพิม่ ขึน้
 ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ 494 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้ค่าที่
ปรึกษากับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลงจานวน 67 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ได้ให้บริการกับลูกค้าบางรายเสร็จสิน้ แล้วใน
ไตรมาส 1/2561
 ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ 276 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิ ดให้บริการศูนย์
หัวใจทีโ่ รงพยาบาลธนบุรี 2 ในเดือน มิถุนายน 2560 และโรงพยาบาลพัทลุง ในเดือนเมษายน 2561 ซึง่ มีปริมาณผูป้ ว่ ย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการได้รบั สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเดือนตุลาคม 2561
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ธุรกิ จการบริบาลผูป้ ่ วยและเครือ่ งมือแพทย์ (Healthcare solutions provider)
ประกอบด้วยธุรกิจโครงการทีพ่ กั อาศัยสาหรับผูส้ งู วัย ธุรกิจ จาหน่ ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจ
ให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูนอกสถานที่ มีรายได้ 492 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.8 จากการรับรูร้ ายได้การขายห้องพักอาศัยใน
โครงการ Jin Wellbeing County ซึง่ ในไตรมาสที่ 4/2561 นี้ มีลกู ค้าบางส่วนได้ทยอยโอนห้องไปแล้วจานวน 19 ห้อง
ธุรกิ จอืน่ ๆ
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ มีรายได้ 23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 เนื่องจากในปี ก่อนมีงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารโรงพยาบาลของลูกค้าต่างประเทศ ซึง่ รายได้สว่ นใหญ่เกิดขึน้ และให้บริการแล้ว
ต้นทุน
ต้นทุนรวม 5,185 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.5 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลัก
ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ซึง่ สามารถจาแนกต้นทุนของทัง้ 3
ธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีตน้ ทุน 4,834 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์ พยาบาล พนักงาน
ค่ายาและเวชภัณฑ์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7 ซึง่ เพิม่ ตามการเติบโตของรายได้ และยังมีค่าเสื่อมราคา จากการก่อสร้างอาคารและซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจการบริบาลผูป้ ่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) มีต้นทุน 336 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
21.3 ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 1) ต้นทุนสินค้าจากการขายเครื่องมือทันตกรรม ซึ่งเพิม่ ขึน้ มากกว่ายอด
รายได้ท่เี พิม่ ขึน้ เนื่องจากในไตรมาสนี้ มกี ารขายสินค้าทีม่ กี าไรขัน้ ต้นต่ ากว่าในปี ก่อน 2) ต้นทุนห้องพักอาศัยในโครงการ Jin
Wellbeing County
ธุรกิจอื่น มีตน้ ทุน 15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.3 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ทล่ี ดลง โดยส่วนใหญ่จะประกอบ
ไปด้วย ต้นทุนพนักงานในธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 1,379 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.2 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็ นไป
ตามแผนงานของบริษทั โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2561 เมื่อมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิ ดให้บริการ รพ.ธนบุรบี ารุงเมือง และมี
การส่งเสริมการขายเพื่อเตรียมการโอนห้องพักในโครงการ Jin Wellbeing County
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน 144 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.6 ซึง่ เมื่อเทียบจากเงินกูท้ ่มี ภี าระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จานวน 6,196 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน ทีม่ จี านวน 3,683 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า THG บริหารการกูย้ มื เงินได้ดี และมี
อัตราดอกเบีย้ กูย้ มื เฉลีย่ ลดลง จากร้อยละ 4.4 เหลือร้อยละ 2.9
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กาไร
กาไรขัน้ ต้น 1,909 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 และอัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัว ลดลงเป็ นร้อยละ 26.9 จากร้อยละ 27.7
ในปี ทผ่ี ่านมามีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าทีป่ รึกษาจากลูกค้าต่างประเทศลดลง
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ากับ 348 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.2 โดยมีอตั รากาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ลดลง เป็ นร้อยละ 4.9 จากร้อยละ 8.4 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายธุรกิจ

สรุปผลการดาเนิ นงานไตรมาส 4/2561 เทียบกับไตรมาส 4/2560
THG มีรายได้รวม 1,883 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.3 โดยสามารถแบ่งธุรกิจได้ดงั นี้
1) ธุรกิ จให้บริการทางการแพทย์ทม่ี รี ายได้ 1,665 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.0 ประกอบด้วย
- ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศซึง่ มีรายได้ 1,462 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 จากจานวนผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ค่ารักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรักษาโรคซับซ้อนเพิม่ ขึน้
- ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ 111 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้
ค่าทีป่ รึกษากับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลงจานวน 55 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ 92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณผูป้ ่วยที่
เพิม่ ขึน้ จากการได้รบั สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าทีศ่ นู ย์หวั ใจโรงพยาบาลพัทลุงในเดือนตุลาคม 2561
2) ธุรกิ จการบริ บาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีรายได้ 211 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 142.5 จากการรับรูร้ ายได้การ
ขายห้องพักอาศัยในโครงการ Jin Wellbeing County
3) ธุรกิ จอื่นๆ มีรายได้ 7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.2 เนื่องจากในปี ก่อนมีงานโครงการพัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล
ของลูกค้าต่างประเทศ ซึง่ รายได้สว่ นใหญ่เกิดขึน้ และให้บริการแล้ว
ต้นทุนรวม 1,398 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.7 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลัก
ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ ซึง่ เพิม่ ตามการเติบโตของรายได้ และยังมีการบันทึกต้นทุนของห้องพัก
อาศัยในโครงการ Jin Wellbeing County ทีไ่ ด้โอนให้ลกู ค้าบางส่วนแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 402 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.7 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็ นไป
ตามแผนงานของบริษทั โดยเฉพาะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิ ดให้บริการ รพ.ธนบุรบี ารุงเมือง และมีการส่งเสริมการขาย
เพื่อเตรียมการโอนห้องพักในโครงการ Jin Wellbeing County
ต้นทุนทางการเงิน 39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.3 จากเงินกูท้ ส่ี งู กว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตามทางบริษทั มีอตั ราดอกเบีย้
กูย้ มื เฉลีย่ ลดลง จากร้อยละ 4.1 เหลือร้อยละ 3.0
กาไรขัน้ ต้น 485 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 และอัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 29.2 จากร้อยละ 25.8 ในปี ท่ี
ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าทีป่ รึกษาจากลูกค้าต่างประเทศลดลง
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เท่ากับ 22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 86.1 โดยมีอตั รากาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ลดลง เป็ นร้อยละ 1.2 จากร้อยละ 9.1 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายธุรกิจ
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สรุปข้อมูลทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
ไตรมาส
4/2561

ไตรมาส
4/2560

เปลี่ยนแปลง

1,665

1,632

2.0%

6,579

6,172

6.6%

211

87

142.5%

492

414

18.8%

7

19

-63.2%

23

26

11.5%

1,883

1,738

8.3%

7,094

6,612

7.3%

(1,244)

(1,166)

6.7%

(4,834)

(4,488)

7.7%

(150)

(56)

167.9%

(336)

(277)

21.3%

(4)

(8)

-50.0%

(15)

(16)

-6.3%

ต้นทุนรวม

(1,398)

(1,230)

13.7%

(5,185)

(4,781)

8.5%

กาไรขัน้ ต้น

485

508

-4.5%

1,909

1,830

4.3%

(402)

(303)

32.7%

(1,379)

(1,005)

37.2%

กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA)

197

313

-37.1%

1,094

1,147

-4.8%

ต้นทุนทางการเงิน

(39)

(36)

8.3%

(144)

(161)

10.6%

กาไรสาหรับงวด

30

164

-81.7%

367

565

-35.0%

กาไรสุทธิ – บริ ษทั ใหญ่

22

158

-86.1%

348

554

-37.2%

งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รายได้รวม
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผูป้ ว่ ยและเครื่องมือแพทย์
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ปี 2561

ปี 2560

ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 4/2560

อัตรากาไรขัน้ ต้น

25.8%

29.2%

26.9%

27.7%

อัตรากาไร EBITDA

10.5%

18.0%

15.4%

17.3%

1.2%

9.1%

4.9%

8.4%

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ

อัตรากาไรสุทธิ – บริษทั ใหญ่
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ปี 2561

เปลี่ยนแปลง

ปี 2560

ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 THG มีสนิ ทรัพย์รวม 17,927 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 14,010 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ 160 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั มีบริษทั ย่อยเพิม่ จากการลงทุนระหว่างปี
และมีการเตรียมเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานของบริษทั ย่อยทีจ่ ะเปิ ดดาเนินการในไตรมาส 1/2562
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 154 ล้านบาท เนื่องจากมียอดผูใ้ ช้บริการเพิม่ มากขึน้ จึงส่งผลให้ลูกหนี้การค้า
เพิม่ ขึน้ ไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่วนลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จากการให้เช่าทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพิม่ ขึน้ 40 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ได้ให้เงินกูย้ มื แก่กจิ การ
ร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุน
- สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 932 ล้านบาท จากโครงการ Jin Wellbeing County ในส่วนแรก ทีท่ ยอยสร้างเสร็จ
- ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร เพิม่ ขึน้ จานวน 335 ล้านบาท จากการก่อสร้างของ
โครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่ มขึน้ จาก
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) เพิม่ ขึน้ จานวน 328 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ได้ทาการลงทุนใน Ar Yu เพื่อให้
สัดส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 40 ตามมติคณะกรรมการบริษทั จานวน 480 ล้านบาท และการรับรูผ้ ล
ขาดทุนจากการดาเนินงานระหว่างปี
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ จานวน 2,063 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ย่อยได้
ทาการลงทุนก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิ ดดาเนินการของ
โครงการ Jin Wellbeing County โครงการโรงพยาบาลธนบุรี บารุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรที ุ่งสง (บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง
จากัด)
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เพิม่ ขึ้น 61 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ย่อยมีการลงทุนระบบซอฟท์แวร์ อาทิเช่น ระบบ ERP
ระบบติดตามตัวผูส้ งู อายุ เพื่อรองรับโครงการ Jin Wellbeing Country และระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับโรงพยาบาลธนบุรี บารุงเมือง
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า เพิม่ ขึน้ 57 ล้านบาท (เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่ารวมกับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า ทีต่ ดั จาหน่ าย
ภายในหนึ่งปี ) เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าเช่าที่ดนิ และอาคารบนสิทธิการเช่าให้แก่สภากาชาดไทยจนครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่าแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธิ) ลดลง 80 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั มีการจาหน่ ายเงินลงทุนใน
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จากัด ราคาทุน 30 ล้านบาท และมีการโอนเงินลงทุนในบริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จากัด 52
ล้านบาท ซึง่ ถือหุน้ โดยบริษทั ย่อย-บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จากัด (มหาชน) จากเงินลงทุนระยะยาวอื่นไปเป็ นเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย และเงินลงทุนในตราสารทุน ลดลง จานวน 133 ล้านบาท เนื่องจาก เงินลงทุนทีบ่ ริษทั ถืออยู่มมี ูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุน ณ สิน้ งวดลดลง
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 THG มีหนี้สนิ รวม 9,201 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 2,513 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ และบริษทั มี เจ้าหนี้การค้า
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และเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ สุทธิ 1,134 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ ไปในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ และเจ้าหนี้อ่นื ทีม่ า
จากการซือ้ สินทรัพย์และเงินประกันผลงาน จานวน 710 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เกิดจากโครงการก่อสร้าง Jin Wellbeing Country
และโรงพยาบาลธนบุรี บารุงเมือง
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,726 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 8,665 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เนื่องจากมีการเพิม่ ของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย จากการลงทุนใหม่ในไตรมาส 2/2561
ทัง้ นี้สว่ นของเจ้าของของบริษทั ใหญ่ลดลง เนื่องจากมีการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ และผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ลดลง
เนื่องจากการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ซึง่ บริษทั คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้สาหรับบางโครงการในช่วงไตรมาส 1/2562

งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ล้านบาท)

สิ้ นปี 2561

สิ้ นปี 2560

เปลี่ยนแปลง

4,268

2,615

63.2%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

13,659

11,395

19.9%

สิ นทรัพย์รวม

17,927

14,010

28.0%

หนี้สนิ หมุนเวียน

5,325

1,279

316.3%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

3,876

4,066

-4.67%

หนี้ สินรวม

9,201

5,345

72.1%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,726

8,665

0.7%

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
ปี 2561

อัตราส่วนทางการเงิ นทีส่ าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2560
0.8

2.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

3.9%

6.9%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.5

0.6

4.2%

8.3%

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

1.1

0.6

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อ EBITDA (เท่า)

5.7

3.2

อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) (เท่า)

2.0

4.4

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (เท่า)

4.4

5.3

อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)
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การบริหารสภาพคล่องและเงิ นทุนในปี 2561 เทียบกับปี 2560
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน 177 ล้านบาท ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจากบริษทั มีต้นทุนการ
พัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village รวมถึงมี
ต้นทุนสาหรับการเปิ ดโรงพยาบาลธนบุรบี ารุงเมือง
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน 1,827 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.5 เนื่องจาก บริษทั และบริษทั ย่อยมีการ
จ่ายเงินเพื่อซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึน้
- กระแสเงิ นสดสุทธิ ที่ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น เท่ากับ 2,164 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก บริษทั มี
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนาไปให้บริษทั ย่อยลงทุนในโครงการต่าง ๆ

งบการเงิ นรวม
ปี 2561

งบกระแสเงิ นสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2560
(177)

713

(1,827)

(1,516)

2,164

824

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

160

21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

742

582

กระแสเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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