บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและบทวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหารประจาไตรมาส 1/2562
ภาพรวม
ผลประกอบการของ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป (“THG”) ในไตรมาส 1/2562 ยังมีรายได้เติบโต เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ที่ผา่ นมา แต่ใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2561 โดยธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ยังคงเติบโตอย่างมัน่ คง
จากปี ก่อน ด้วยบริ การและความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นส่ วนหนึ่ งมาจากโรงพยาบาลธนบุรี
ธนบุรี บารุ งเมือง ที่เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2562
ส่ วนธุ รกิ จรับจ้างบริ หารโรงพยาบาลมี รายได้ลดลง สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ปรึ กษาสาหรับลูกค้าต่างประเทศลดลง
เนื่ องจากสิ้ น สุ ดการให้บริ การ และยัง อยู่ในช่ วงการศึ กษาความเป็ นไปได้ และเจรจา เพื่อรั บ เป็ นที่ ป รึ กษาสาหรั บ โครงการใน
ต่างประเทศ ส่ วนธุรกิจบริ หารศูนย์หัวใจ เติบโตจากปี ที่แล้วเล็กน้อย โดยการเติบโตของศูนย์หัวใจที่รับบริ หารอยู่ 3 ศูนย์ สามารถ
ชดเชยศูนย์หวั ใจที่สิ้นสุดสัญญาการให้บริ การกับโรงพยาบาลรัฐ 1 ศูนย์ได้
สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศโดยรวม ยังมีผลขาดทุนในช่วงเริ่ มต้น ได้แก่ รพ. Welly Hospital ในประเทศจีน มี
แนวโน้มที่จะปรับตัวดีข้ ึนจากปี ก่อน ด้วยจานวนผูม้ าใช้บริ การที่เพิ่มขึ้น ส่ วนโรงพยาบาลธนบุรี Ar Yu International Hospital ใน
ประเทศเมียนมา ได้เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการในเดือนมีนาคม สามารถรองรับทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน และได้รับความสนใจ
จากผูใ้ ช้บริ การในท้องถิ่ น ที่ ไว้วางใจในมาตรฐานของโรงพยาบาลและกลุ่มแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ คาดว่าทั้งสองโรงพยาบาล จะมี
แนวโน้มผลการดาเนินงานที่ปรับตัวดีข้ ึนในปี 2562 เป็ นต้นไป
โครงการ Jin Wellbeing County ได้โอนห้องพักในไตรมาส 1/2562 นี้ จานวน 25 ห้อง ต่อเนื่ องมาจากไตรมาสก่อน ทาให้
รายได้ในส่ วนธุ รกิ จนี้ เพิ่มขึ้น อาคารที่ พกั อาศัยบางส่ วนอยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดการตกแต่ง Jin Wellness Institute คาดว่าเปิ ด
ให้บริ การได้ในไตรมาส3/2562 และโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา คาดว่าเปิ ดให้บริ การได้ปลายไตรมาส 3/2562
ผลกาไรในไตรมาสนี้ได้รับผลกระทบจากต้นทุน ซึ่งเกิดจากโครงการใหม่ ทั้งโรงพยาบาลที่อยูใ่ นช่วงเริ่ มดาเนินการ เพิง่ เริ่ ม
รับรู ้รายได้ รวมทั้งต้นทุนโครงการที่พกั อาศัย ซึ่งเพิ่มตามการเติบโตของรายได้ ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การขาย การตลาด เพิ่มขึ้นเพื่อเตรี ยมรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่ง THG ได้มีการตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ที่อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้น ทั้ง นี้ ผลก าไรที่ ล ดลงจากไตรมาส 1/2561
อย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกกาไรพิเศษจากการจาหน่ายเงินลงทุน และรายได้อื่น ๆ (รายการพิเศษ)

1
THG MD&A 1Q19

เหตุการณ์ สาคัญ ในไตรมาส 1/2562
1. การเปิ ดให้ บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital อย่ างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าที่
THG ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศเมียนมา ได้ดาเนินการเปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการ โดยเปิ ดบริ การเต็ม
รู ปแบบทั้งตรวจรักษาคนไข้นอก และคนไข้ใน
2. การเปิ ดให้ บริการโรงพยาบาลธนบุรี บารุงเมือง อย่ างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดให้บริ การโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง อย่างเป็ นทางการ โดยในเบื้องต้นได้
เปิ ดให้บริ การ ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน ศูนย์ตรวจสุ ขภาพ ศูนย์ทนั ตกรรมดิ จิทลั และศูนย์ความงามและผิวหนัง และจะ
ทยอยเปิ ดศูนย์รักษาเฉพาะทางอื่น ๆ อาทิ ศูนย์กายภาพบาบัด และศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก (IVF) เพิ่มเติมต่อไป
สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส 1/2562 เทียบกับ 1/2561
รายได้
รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจให้บริ การทางการแพทย์ ธุรกิจบริ บาลผูป้ ่ วยและเครื่ องมือ
แพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุ รกิ จอื่น ๆ โดยมีรายได้รวม 1,872 ล้านบาท เติบโตร้ อยละ 11.2 จากธุ รกิ จการ
รักษาพยาบาลภายในประเทศ และรายได้จากการขายห้องพักอาศัยในโครงการ Jin Wellbeing County
ธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 1,651 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.6
 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาล
ธนบุรี บารุ งเมือง โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง) มีรายได้ 1,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก รายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง ซึ่งได้เปิ ดให้บริ การในไตรมาสนี้
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 ธุรกิจรับจ้างเหมาบริ หารโรงพยาบาลมีรายได้ 109 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้ค่าที่ปรึ กษา
กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลงจานวน 20 ล้านบาท ซึ่ งในไตรมาส 1/2562 ยังไม่มีการให้บริ การที่ ปรึ กษาแก่ ลูกค้า
ต่างประเทศ
 ธุรกิ จศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้เพิ่มจากศูนย์หัวใจที่
โรงพยาบาลพัทลุง ชดเชยกับรายได้ที่ลดไปจากการไม่ต่อสัญญาบริ หารศูนย์หวั ใจกับโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
ประกอบด้วยธุ รกิ จโครงการที่ พกั อาศัยสาหรับผูส้ ู งวัย ธุ รกิ จ จาหน่ ายอุปกรณ์ ทางทันตกรรมและร้ านขายยา และธุ รกิ จ
ให้บริ การเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูนอกสถานที่ มีรายได้ 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จากการรับรู ้รายได้การขายห้องพักอาศัยใน
โครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2562 นี้ มีลูกค้าบางส่ วนได้ทยอยโอนห้องไปจานวน 25 ห้อง และรายได้จากการ
จาหน่ ายอุปกรณ์ ทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น จากการจาหน่ ายอุปกรณ์ สาหรั บโครงการการเรี ยนการสอนนักศึ กษาทันตแพทย์ให้กับ
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจอื่น ๆ
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อการบริ หารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
บริ การด้านการแพทย์และสุขภาพ มีรายได้ 3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.0 เนื่องจาก THG ได้ดาเนิ นการให้บริ การโครงการต่าง ๆ และ
รับรู ้รายได้ส่วนใหญ่ไปแล้วในไตรมาสก่อน

ต้ นทุน
ต้นทุนรวม 1,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ซึ่ งเพิ่มขึ้นมากกว่าการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลักของ THG มา
จากต้นทุนในการให้บริ การทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งสามารถจาแนกต้นทุนของทั้ง 3 ธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิจการให้บริ การทางการแพทย์ มีตน้ ทุน 1,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์
พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน และการเปิ ดให้บริ การที่โรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง
ส่งผลให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ต้นทุนพนักงานเพื่อรองรับการให้บริ การ และค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
ธุรกิจการบริ บาลผูป้ ่ วยและเครื่ องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) มีตน้ ทุน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ
100 ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 1) ต้นทุนสิ นค้าจากการขายเครื่ องมือทันตกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาสนี้มี
การขายสิ นค้าที่มีกาไรขั้นต้นเฉลี่ยโดยรวมต่ากว่าในปี ก่อน 2) ต้นทุนห้องพักอาศัยในโครงการ Jin Wellbeing County
ธุรกิจอื่น ๆ มีตน้ ทุน 3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง โดยต้นทุนส่ วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วย ต้นทุนพนักงานในธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริ หารโรงพยาบาล
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 เป็ นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง ที่เริ่ มเปิ ดดาเนินการ

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เนื่ องจาก การกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการให้เป็ นไปตาม
แผนงาน ซึ่งเมื่อเทียบเงินกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 7,362 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อนที่มีจานวน 4,339 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.7 และมีอตั ราดอกเบี้ยกูย้ มื เฉลี่ยลดลง จากร้อยละ 3.1 เหลือร้อยละ 3.0

กาไร
กาไรขั้นต้น 447 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 และอัตรากาไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 23.9 จากร้อยละ 28.4 ใน
ปี ที่ผา่ นมามีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้ THG ไม่มีรายได้ค่าที่ปรึ กษาจากลูกค้าต่างประเทศ และโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมืองเพิ่ง
เริ่ มเปิ ดให้บริ การ จึงมีตน้ ทุนคงที่ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับยอดรายได้
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94.9 โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ลดลง เป็ นร้อยละ 0.4 จากร้อยละ 9.4 มีสาเหตุหลักมาจาก 1) รายได้ค่าที่ปรึ กษาจากลูกค้าต่างประเทศลดลง 2) โรงพยาบาลธนบุรี
บารุ งเมือง เพิ่งเริ่ มเปิ ดให้บริ การ จึงยังมีสดั ส่วนต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับยอดรายได้ 3) ไตรมาส 1/2561 THG มีรายได้อื่นจากการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น และรายได้อื่น ๆ 4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ของโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมืองที่เริ่ มเปิ ดดาเนินการ
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สรุปข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน (ล้ านบาท)

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 1/2561

1,651

1,594

3.6%

218

83

162.7%

3

6

-50.0%

1,872

1,683

11.2%

(1,273)

(1,152)

10.5%

(149)

(49)

204.1%

(3)

(4)

-25.0%

ต้ นทุนรวม

(1,425)

(1,205)

18.3%

กาไรขั้นต้ น

447

478

-6.5%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

378

323

17.0%

กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

188

348

-46.0%

กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
(ไม่รวมรายการพิเศษ)

188

267

-29.6%

ต้นทุนทางการเงิน

43

33

30.3%

กาไรสาหรับงวด

11

161

-93.9%

กาไรสาหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ)

11

96

-88.5%

กาไรสุ ทธิ – บริษัทใหญ่

8

158

-94.9%

กาไรสุ ทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่ รวมรายการพิเศษ)

8

93

-91.4%

รายได้จากธุ รกิจให้บริ การทางการแพทย์
รายได้จากธุ รกิจการบริ บาลผูป้ ่ วยและเครื่ องมือแพทย์
รายได้จากธุ รกิจอื่นๆ
รายได้ รวม
ต้นทุนธุ รกิจการให้บริ การทางการแพทย์
ต้นทุนธุ รกิจการบริ บาลผูป้ ่ วยและเครื่ องมือแพทย์
ต้นทุนธุ รกิจอื่นๆ

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 1/2561

อัตรากาไรขั้นต้น

23.9%

28.4%

อัตรากาไร EBITDA

10.0%

20.7%

อัตรากาไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)

10.0%

15.9%

อัตรากาไรสุ ทธิ – บริ ษทั ใหญ่

0.4%

9.4%

อัตรากาไรสุ ทธิ – บริ ษทั ใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)

0.4%

5.5%
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เปลีย่ นแปลง

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 THG มีสินทรัพย์รวม 18,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17,927 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ หมุนเวียนโดยรวมเพิม่ ขึน้ จาก
- ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริ การทางการแพทย์ครบวงจร เพิ่มขึ้น จานวน 272 ล้านบาท จากการก่อสร้างของโครงการ
Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village
- มีการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขาย จานวน 83 ล้านบาท จากเดิ มที่ เคยเป็ นสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน มาเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน เนื่ องจาก THG มีแผนเตรี ยมจาหน่ายที่ดินของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยได้ทาสัญญาจะซื้ อจะ
ขายไว้แล้ว
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนโดยรวมเพิม่ ขึน้ จาก
- เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ ้นบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ THG ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จากการรับรู ้ผลกาไรจากการดาเนินงานในระหว่างงวด
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ เพิ่มขึ้น 531 ล้านบาท เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อยได้ทาการลงทุน
ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุ งอาคาร และซื้อเครื่ องมือแพทย์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปิ ดดาเนิ นการของ โครงการ Jin Wellbeing
County โครงการโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง)
อย่างไรก็ตาม THG มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าลดลง 53 ล้านบาท จากการรับรู ้ผลขาดทุน
จากการดาเนินงานในระหว่างงวด ประกอบกับโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ซึ่งเริ่ มเปิ ดให้บริ การในเดือนกันยายน 2561
และมีการเปิ ดให้บริ การเต็มรู ปแบบในเดือน 2562 ทาให้มีตน้ ทุนเกี่ยวกับค่าเสื่ อมราคา และต้นทุนพนักงาน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 THG มีหนี้ สินรวม 9,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9,201 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
หนี้สินส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย THG มีเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 1,165 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดย THG มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รวมทั้งเจ้าหนี้ จากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร ลดลงสุ ทธิ 527 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เกิดจากการจ่ายชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์
ถาวรของโครงการก่อสร้าง Jin Wellbeing Country และโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง

ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,726 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ ้นบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ THG ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (องค์ประกอบของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน)
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งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง

4,427

4,268

3.7%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,258

13,659

4.4%

สิ นทรัพย์ รวม

18,685

17,927

4.2%

หนี้สินหมุนเวียน

6,353

5,325

19.3%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

3,547

3,876

-8.5%

หนีส้ ิ นรวม

9,900

9,201

7.6%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

8,785

8,726

0.7%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)

31 ธันวาคม 2561
0.7

0.8

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

2.7%

3.9%

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

0.4

0.5

2.4%

4.2%

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)

1.1

1.1

อัตราส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)

7.9

5.7

อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) (เท่า)

1.4

2.0

อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)

2.9

4.4

อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)

การบริหารสภาพคล่ องและเงินทุนในไตรมาส 1/2562 เทียบกับไตรมาส 1/2561
- กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เนื่ องจาก THG มีการจ่ายชาระหนี้ ให้แก่
เจ้าหนี้การค้า และการเพิม่ ขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริ การทางการแพทย์ครบวงจร
- กระแสเงินสดสุ ทธิทใี่ ช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 1,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.8 เนื่ องจาก THG มีการจ่ายเงินเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์
ถาวร และค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง
- กระแสเงินสดสุ ทธิที่ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.4 เนื่ องจาก THG มีการกูย้ ืมเงิ นจาก
สถาบันการเงิน เพื่อนาไปให้บริ ษทั ย่อยลงทุนในโครงการต่าง ๆ
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งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)

ไตรมาส 1/2562

กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

ไตรมาส 1/2561
(212)

(38)

(1,034)

(643)

1,162

655

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(84)

(26)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

658

556

กระแสเงินสดสุ ทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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