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ท่ี THG 14/2561 

                                                                                                          วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

 

 

สรปุผลการด าเนินงานไตรมาส 4/2560 

ส ำหรบังวด 3 เดอืน ของไตรมำส 4/2560 THG มรีำยไดร้วมจำกกำรประกอบธุรกจิจ ำนวน 1,738 ลำ้นบำท เตบิโต รอ้ย
ละ 10.9 จำก 1,567 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4/2559 เนื่องจำกรำยได้เพิ่มจำกกำรให้บริกำรผู้ป่วยภำยในประเทศ และรำยได้
ต่ำงประเทศ จำกกำรรบัจำ้งฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลำกร และรบัจำ้งเป็นทีป่รกึษำและด ำเนินกำรศกึษำแบบองคร์วมทัง้ระบบ  

ในไตรมำส 4/2560 THG มตี้นทุนรวม 1,229 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.3 จำก 1,145 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4/2559 
เนื่องจำก บรษิทัมกีำรเตบิโตของรำยไดใ้นธุรกจิกลุ่มใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์ ท ำใหต้้นทุนส่วนผนัแปรเพิม่ขึน้ เช่น ค่ำแพทย์ 
ต้นทุนค่ำยำและเวชภณัฑ ์อย่ำงไรกต็ำมสดัส่วนกำรเตบิโตของรำยไดเ้พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้   และค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและบรหิำรเท่ำกบั 296 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 45 จำก 204 ล้ำนบำท ในปี 2559 โดยเพิม่ขึน้จำกกำรจำ้งบุคลำกร และ
ค่ำใชจ้่ำยทำงดำ้นกำรตลำดและจำกค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรศกึษำและพฒันำโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนของบรษิทั  

THG มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ส ำหรบั
ไตรมำส 4/2560 จ ำนวน 337 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.0 จำก 293 ลำ้นบำท จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน  

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ส ำหรบัไตรมำส 4/2560 เท่ำกบั 158 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 48.9 จำก 106 
ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเตบิโตของรำยได ้กำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนทีด่ขี ึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็กำร
เปลี่ยนแปลงที่ดขี ึน้เมื่อเทยีบกบักำรเติบโตของรำยได้ ซึ่งเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.9 ในขณะที่ต้นทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.3 ต้นทุนทำง
กำรเงนิลดลง 17 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 32.7 เนื่องจำก บรษิทัไดเ้จรจำกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้ทีถู่กลง และใน
เดอืนธนัวำคม 2560 ได้น ำเงนิที่ได้รบัมำจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก ไปช ำระหนี้สนิเงนิกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงนิ อกีทัง้ภำษีเงนิไดล้ดลงเมื่อเทยีบกบัก ำไรสุทธกิ่อนภำษเีงนิได ้ซึง่เกดิจำกรำยไดภ้ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีโดย
ภำษีเงนิไดใ้นปี 2560 เท่ำกบั 118 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบัก ำไรก่อนภำษีเงนิไดแ้ลว้ คดิเป็นอตัรำภำษีเงนิได้อยู่ทีร่้อยละ 17.3 
ลดลงจำกปี 2559 ทีม่ภีำษเีงนิได ้160 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัก ำไรก่อนภำษเีงนิไดแ้ลว้ คดิเป็นอตัรำภำษเีงนิได้รอ้ยละ 22.7  

สรปุผลการด าเนินงานปี  2560 

รายได้ 

รำยได้รวมของ THG ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจบริบำลผู้ป่วยและ
เครื่องมอืแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกจิอื่นๆ ในปี 2560 มรีำยได้รวม 6,612 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 6.1 
จำก 6,229 ล้ำนบำท ในปี 2559 เนื่องจำกกำรเพิม่ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรผูป้่วยภำยในประเทศ และรำยได้ต่ำงประเทศ 
จำกกำรรบัจำ้งฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลำกร และรบัจำ้งเป็นทีป่รกึษำและด ำเนินกำรศกึษำแบบองคร์วมทัง้ระบบ 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2560 
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ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีรำยได้ในปี 2560 และปี 2559 จ ำนวน 6,172 ล้ำนบำท และ 5,815 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1    

• ธุรกจิรกัษำพยำบำลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยำบำลธนบุร ีโรงพยำบำลธนบุรี 2 และโรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีมี
รำยได้รวมในปี 2560 จ ำนวน 5,358 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 5,182 ล้ำนบำท ในปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 
โรงพยำบำลธนบุร ีและโรงพยำบำลธนบุร ี2 มผีูป้่วยมำใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้ และผูป้่วยทีเ่ขำ้รกัษำมคีวำมซบัซอ้นของโรค
สงูขึน้ ท ำใหร้ำยไดม้กีำรเตบิโตเพิม่ขึน้ แต่ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลในต่ำงจงัหวดัลดลง เนื่องจำกในปี  2559 
เป็นฐำนทีส่งู ดว้ยผลประกอบกำรทีเ่ตบิโตดเีพรำะมโีรคระบำด จงึมผีูป้ว่ยเขำ้รบับรกิำรมำกกว่ำปกต ิ

• ธุรกจิรบัจำ้งเหมำบรหิำรโรงพยำบำลมรีำยไดใ้นปี 2560 จ ำนวน 598 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 503 ลำ้นบำท ในปี 2559 
จำกกำรขยำยธุรกจิในต่ำงประเทศ กำรรบัจ้ำงฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลำกร และรบัจำ้งเป็นทีป่รกึษำและด ำเนินกำรศกึษำ
แบบองคร์วมทัง้ระบบ 

• ธุรกจิศนูยแ์พทยเ์ฉพำะทำงมรีำยไดใ้นปี 2560 จ ำนวน 216 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 130 ลำ้นบำท ในปี 2559  เน่ืองจำก 
มกีำรปรบัวงเงนิสญัญำทีต่่อใหม่เพิม่ขึน้ เพื่อใหร้องรบักบัปรมิำณผูป้ว่ยทีเ่ขำ้มำใชร้บักำรรกัษำเพิม่ขึน้  

ธรุกิจการบริบาลผูป่้วยและเครือ่งมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) 

 ประกอบดว้ยธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทนัตกรรมและรำ้นขำยยำ และธุรกจิใหบ้รกิำรเวชศำสตรฟ้ื์นฟูนอกสถำนที ่ในปี 
2560 มรีำยได ้414 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 จำก 394 ลำ้นบำท ในปี 2559 กำรเตบิโตในปีนี้ สว่นใหญ่มำจำกธุรกจิจ ำหน่ำย
อุปกรณ์ทำงทนัตกรรมในรปูแบบครบวงจร ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอนนกัศกึษำทนัตแพทยใ์หก้บัมหำวทิยำลยั สว่นธุรกจิใหบ้รกิำร
เวชศำสตรฟ้ื์นฟูนอกสถำนทีม่กีำรเตบิโตดเีช่นกนั จำกลกูคำ้ทีร่บับรกิำรเพิม่ขึน้ 

ธรุกิจอืน่ๆ 

 ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกธุรกจิพฒันำระบบซอฟต์แวรเ์พื่อกำรบรหิำรโรงพยำบำล และธุรกจิพฒันำโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรกิำรด้ำนกำรแพทยแ์ละสุขภำพ โดยในปี 2560 มรีำยได้ 26 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 36.8 จำก 19 ล้ำนบำท ในปี 2559 
เน่ืองจำก บรษิทัไดร้บังำนพฒันำระบบซอฟตแ์วรใ์หก้บัลกูคำ้ต่ำงประเทศ สง่ผลใหร้ำยไดม้กีำรเตบิโตเพิม่ขึน้ 

ต้นทุน  

 ในปี 2560 มตีน้ทุนรวม 4,781 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จำก 4,518 ลำ้นบำทในปีทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นไปในทศิทำง
เดยีวกบักำรเตบิโตของรำยไดร้วม ตน้ทุนหลกัของ THG มำจำกตน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของกลุม่
บรษิทั โดยตน้ทุนของทัง้ 3 ธุรกจิ สำมำรถจ ำแนกไดด้งันี้ 

ต้นทุนของธุรกจิกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 และปี 2559 จ ำนวน 4,488 ล้ำนบำท และ 4,244 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ต้นทุนค่ำแพทย ์พยำบำล พนักงำน ค่ำยำและเวชภณัฑ ์เป็นหลกั เพิม่ขึน้ 
เนื่องจำกบรษิัทมกีำรปรบัเพิม่เงนิเดอืน และมกีำรเพิม่แพทย์เฉพำะทำง เพื่อรองรบักำรตรวจรกัษำในคลินิกและศูนย์แพทย์
เฉพำะทำงทีเ่ปิดเพิม่เพื่อใหบ้รกิำรผูป้ว่ย  

ต้นทุนของธุรกจิกำรบรบิำลผูป้่วยและเครื่องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) ในปี 2560 จ ำนวน 277 ลำ้น
บำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.2 จำก 261 ล้ำนบำท ในปี 2559  ซึ่งต้นทุนดงักล่ำว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนสนิค้ำ ซึ่งต้นทุนที่
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เพิม่ขึน้เกดิจำกโครงกำรท ำศูนยก์ำรเรยีนกำรสอนของคณะทนัตกรรม สอดรบักบักำรเตบิโตของรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกปีก่อน  ซึง่
ในปี 2559 บรษิทัไม่มโีครงกำรในลกัษณะดงักล่ำว  

ตน้ทุนของธุรกจิอื่น ในปี 2560 และปี 2559 จ ำนวน 16 ลำ้นบำท และ 13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.1 โดย
ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย ต้นทุนพนักงำนในธุรกจิพฒันำระบบซอฟต์แวรเ์พื่อกำรบรหิำรโรงพยำบำล ซึง่เพิม่ขึน้เนื่องจำกมี
กำรเพิม่อตัรำก ำลงัคนเพื่อรองรบัโครงกำรในต่ำงประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2560 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรเท่ำกบั 1,005 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.5 จำก 
855 ลำ้นบำท ในปี 2559 ค่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้เนื่องจำกมกีำรจำ้งบุคลำกร และค่ำใชจ้่ำยทำงดำ้นกำรตลำด และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบักำรศกึษำและพฒันำโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนของบรษิทั  

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงนิในปี 2560 เท่ำกบั 161 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9.0 จำก 177 ลำ้นบำท ในปี  2559 เนื่องจำก บรษิทั
ไดเ้จรจำกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้ทีถู่กลง และในเดอืนธนัวำคม 2560 ไดน้ ำเงนิทีไ่ดร้บัมำจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้
เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก ไปช ำระหนี้สนิเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  

ก าไร 

 ก ำไรขัน้ต้นในปี 2560 เท่ำกบั 1,830 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 จำก 1,710 ลำ้นบำท ในปีทีผ่่ำนมำ และอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็นร้อยละ 27.7 จำกรอ้ยละ 27.5 มสีำเหตุหลกัจำกกำรเตบิโตของรำยได้ในช่วงไตรมำส 4  แต่
ตน้ทุนสว่นใหญ่ของบรษิทัมกีำรปรบัตวัสงูขึน้มำตัง้แต่ชว่งตน้ปี โดยเฉพำะค่ำตอบแทนบุคลำกร ทีเ่พิม่เพื่อปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำร
เพื่อรองรบัผูป้่วยทีม่ำใชบ้รกิำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ จำกสำเหตุดงักล่ำวท ำใหอ้ตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้นปรบัตวัขึน้เพยีง
เลก็น้อย 

 ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เท่ำกบั 554 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.4 จำก 511 ลำ้นบำท ในปีทีผ่่ำนมำ โดยมี
อตัรำก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในปี 2560 รอ้ยละ 8.4 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ทีร่อ้ยละ 8.2  
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สรปุข้อมูลทางการเงิน 

 
 

งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2560 
ไตรมาส 

4/2559 
เปล่ียนแปลง ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง 

รำยไดจ้ำกธรุกจิใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์ 1,631 1,451 12.4% 6,171 5,815 6.1% 

รำยไดจ้ำกธรุกจิกำรบรบิำลผูป้ว่ยและเครื่องมอืแพทย ์ 87 113 -23.0% 414 395 4.8% 

รำยไดจ้ำกธรุกจิอื่นๆ 19 3 533.3% 26 19 36.8% 

รายได้รวม 1,737 1,567 10.8% 6,611 6,229 6.1% 

ตน้ทนุธรุกจิกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์ (1,164) (1,067) 9.1% (4,488) (4,244) 5.7% 

ตน้ทนุธรุกจิกำรบรบิำลผูป้ว่ยและเครื่องมอืแพทย ์ (57) (74) -23.0% (277) (261) 6.1% 

ตน้ทนุธรุกจิอื่นๆ (8) (4) 100.0% (16) (13) 23.1% 

ต้นทุนรวม (1,229) (1,145) 7.3% (4,781) (4,518) 5.8% 

ก าไรขัน้ต้น 508 422 20.4% 1,830 1,710 7.0% 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร (296) (204) 45.1% (1,005) (855) 17.5% 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และคำ่ตดั
จ ำหน่ำย (EBITDA) 

337 293 15.0% 1,147 1,121 2.3% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ (35) (52) -32.7% (161) (177) -9.0% 

ก ำไรส ำหรบังวด 164 115 42.6% 565 544 3.9% 

ก าไรสทุธิ – บริษทัใหญ่ 158 106 49.1% 554 511 8.4% 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 4/2559 ปี 2560 ปี 2559 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 29.3% 26.9% 27.7% 27.5% 

อตัรำก ำไร EBITDA 19.4% 18.7% 17.4% 18.0% 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ– บรษิทัใหญ่ 9.1% 6.8% 8.4% 8.2% 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 THG มสีนิทรพัยร์วม 14,010 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 10,460 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  
2559 คดิเป็นรอ้ยละ 33.9  

สินทรพัยห์มุนเวียนโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น จ ำนวน 217 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกลูกคำ้ต่ำงประเทศ จำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นทีป่รกึษำ 

และลกูหนี้ในประเทศ จำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรรกัษำพยำบำล  
ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์จ ำนวน 972 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรลงทุนท ำโครงกำร Jin Wellbeing 

County เพื่อพฒันำกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยแ์บบครบวงจร  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรบนสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 2,360 ลำ้นบำท เน่ืองจำก THG ไดด้ ำเนินกำรซือ้หุน้รอ้ยละ 99.99 

ของบรษิทั บ ำรุงเมอืงพลำซ่ำ จ ำกดั (BMP) จำกบรษิทั เพำเวอรไ์ลน์ เอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) (PLE) และผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อ
รบัโอนสทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรบนสทิธกิำรเช่ำบนพืน้ทีอ่นัเป็นกรรมสทิธิข์องสภำกำชำดไทย โดยกำรเขำ้ซือ้ดงักล่ำวถือเป็น
กำรซือ้สนิทรพัยเ์ขำ้มำ เพื่อพฒันำโครงกำรโรงพยำบำล ศนูยฟ้ื์นฟูสขุภำพ ธนบุร ี(ถนนบ ำรุงเมอืง)  

เงินลงทุนต่ำง ๆ เช่น เงินลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ โดยในปีนี้บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ใน Ar Yu International Healthcare 
Company Limited และเงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน เนื่องจำกบรษิัท โรงพยำบำลรำชพฤกษ์ จ ำกดั (มหำชน) ได้เขำ้จด
ทะเบยีนในหลกัทรพัย ์บรษิทัจงึโอนเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น เป็นเงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน โดยรบัรู้
เงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม สง่ผลใหเ้งนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนเพิม่ขึน้ 
 
หน้ีสิน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 THG มหีนี้สนิรวม 5,345 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 5,304 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
2559 คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ แต่อย่ำงไรกต็ำมเงนิกูโ้ดยรวมลดลงจำก 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดน้ ำเงนิเพิม่ทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนมำจ่ำยช ำระหนี้ดงักล่ำว 

 ส่วนของเจ้าของ  

 ส่วนของเจ้ำของส่วนของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 8,665 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก 5,156 ล้ำนบำท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 คดิเป็นร้อยละ 68.1 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแก่ประชำชน จ ำนวน 3,123 ล้ำนบำท 
ก ำไรสะสมเพิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี  2560 จ ำนวน 547 ลำ้นบำท องคป์ระกอบอื่นทีเ่พิม่ขึน้ 110 ลำ้นบำท อย่ำงไรกต็ำมมี
กำรจ่ำยเงนิปนัผล จ ำนวน 306 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี  2559 
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งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2559 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,615 1,419 84.3% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 11,395 9,041 26.0% 

สินทรพัยร์วม 14,010 10,460 33.9% 

หนี้สนิหมนุเวยีน 1,279 2,570 -50.2% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 4,066 2,734 48.7% 

หน้ีสินรวม 5,345 5,304 0.8% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,665 5,156 68.1% 

 

 
 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ปี 2560 ปี 2559 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 2.4 0.6 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(%) 4.8 6.1 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์(เทำ่) 0.6 0.7 

อต้รำผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 15.1 15.1 

อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 8.7 1.0 

อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อ EBITDA 3.2 3.6 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 5.3 5.0 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน 

- กระแสเงินสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2560 เท่ำกบั 713 ลำ้นบำท เทยีบกบั 829 ลำ้นบำท ในปี 2559 ลดลงจำกกำร
เพิม่ขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น จ ำนวน 215 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรำยไดค้ำ้งรบัจำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นทีป่รกึษำใน
ต่ำงประเทศ ซึง่เกดิในช่วงไตรมำส 4/2560   

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 เท่ำกบั 1,516 ลำ้นบำท เทยีบกบั 2,526 ลำ้นบำท ในปี 2559 ลดลง
จำกปีก่อน เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทมีกำรลงทุนเข้ำซื้อบริษัทย่อยบ ำรุงเมือง พลำซ่ำ จ ำกัด ลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำใน
สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์เพิม่ทุนในกจิกำรร่วมคำ้ในสำธำรณรฐัประชำชนจนี ซึง่บรษิทัใชก้ระแสเงนิสดในกำรลงทุนน้อย
กว่ำในปี 2559  

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2560 จ ำนวน 824 ล้ำนบำท เทยีบกบั 1,543 ล้ำนบำท ในปี 2559 
ลดลงจำกกำรทีบ่รษิทัไดน้ ำเงนิสดจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนครัง้แรกในเดอืนธนัวำคม 2560 ไปช ำระหนี้เงนิกู้
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กบัสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ โดยในปี 2560 กระแสเงนิสดจ่ำยสุทธใิห้กบัสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,986 ล้ำนบำท* ในขณะที่ปี 
2559 มกีระแสเงนิสดรบัสทุธจิำกสถำบนักำรเงนิ 371 ลำ้นบำท* 

*ค ำนวณจำกเงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืหกักลบกบักำรจ่ำยช ำระเงนิกู ้ 

 
 

งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2559 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 713 829 

กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1,516) (2,526) 

กระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 824 1,543 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 21 (154) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด 582 560 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

)นางสาวสวุดี  พนัธุ์พานิช(  

เลขานกุารบริษัท 

 


