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ภาพรวม 

ในไตรมาส 1/2561 ภาพรวมของ บมจ.ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (THG) มกีารเตบิโตดขีึน้จากไตรมาส 1/2560 ทัง้ในดา้น
รายได้และก าไร การเติบโตส่วนใหญ่มาจากธุรกจิหลกัคือธุรกจิโรงพยาบาลที่เติบโตอย่างมัน่คง โดยปจัจยัส าคญัที่ส่งผลคือ
จ านวนคนไขท้ีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมรีายไดเ้ตบิโตจากการขยายธุรกจิไปในดา้นการรบัจา้งบรหิารโรงพยาบาลและศนูยแ์พทยเ์ฉพาะ
ทาง โดยเฉพาะการขยายธุรกิจให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมส าหรับตลาดต่างประเทศ โดยที่ THG มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ดา้นธุรกจิโรงพยาบาลและธุรกจิเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นทีต่อ้งการของผูป้ระกอบการในต่างประเทศ 

ส าหรบัโครงการอื่นทีไ่ดเ้ริม่ตน้ไปแลว้นัน้ ยงัคงด าเนินไปตามแผนงาน ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงพยาบาล Welly Hospital ในจนี 
ซึง่มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ มคีนไข้เพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดด หลงัจากไดร้บัใบอนุญาตท าใหส้ามารถใหบ้รกิารตรวจรกัษาไดเ้ตม็
รูปแบบ เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ทีเ่ป็นช่วงของการปรบัปรุงโรงพยาบาล ส่งผลให้มผีลขาดทุนลดลงจากปีก่อน  ส่วนโรงพยาบาล  
Ar Yu International Hospital ในเมยีนมา ด าเนินการก่อสรา้งใกลเ้สรจ็สิน้ตามแผนงาน คาดว่าจะเปิดด าเนินการไดภ้ายในกลาง
ปีนี้ 

นอกจากนี้ ธุรกจิโรงพยาบาลศูนยฟ้ื์นฟู ถนนบ ารุงเมอืง อยู่ในช่วงการปรบัปรุงพืน้ที่อาคาร เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบั
การใหบ้รกิาร ซึง่คาดว่าจะเปิดไดบ้างส่วนประมาณไตรมาส 4/2561 ส่วนโครงการ Jin Wellbeing County ทีพ่กัอาศยัพรอ้ม
บรกิารทางการแพทยส์ าหรบัผูส้งูวยัไดด้ าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ คาดว่างานสว่นหนึ่งจะแลว้เสรจ็และสามารถโอนใหแ้ก่ลูกคา้ได้
ภายในสิน้ปี 2561 

เหตกุารณ์ส าคญัไตรมาส 1/2561 

1. การลงทุนเพ่ิมในกิจการรว่มค้า  
เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 บรษิทัไดท้ าสญัญา WJ International Hospital Management Co., Ltd.  เพื่อซือ้หุน้ 
ARYU International Health Care Co., Ltd. (“ARYU”) ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co., 
Ltd. (“WJ”) การท าสญัญาดงักล่าวเพื่อใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน ARYU เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 40  โดยใน
ไตรมาสที ่1/2561 บรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวใหก้บั WJ ในสว่นทีช่ าระไปแลว้ จ านวน 0.65 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั และจ่ายช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลอืให้กบั ARYU เป็นจ านวนเงนิ 14.35 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั ณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2561 บรษิทัไดจ้่ายช าระเพื่อลงทุนทัง้สิน้จ านวน 20 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั 

2. การจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 
ในไตรมาส 1/2561 บรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ราชธานี โรจนะ จ ากดั (โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ) ซึง่มรีาคา
ทุน 30 ลา้นบาท ในราคา 82 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว จ านวน 52 ลา้นบาท 

  

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2561 
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สรปุผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2561 

รายได้ 

รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกจิให้บรกิารทางการแพทย์ ธุรกจิบรบิาลผู้ป่วยและ
เครื่องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกจิอื่นๆ โดยในไตรมาส 1/2561 มรีายไดร้วม 1,683 ลา้นบาท เตบิโต
รอ้ยละ 8.4 จาก 1,553 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2560 เนื่องจากรายไดเ้พิม่จากการใหบ้รกิารผูป้่วยภายในประเทศ และรายได้
ต่างประเทศ จากการรบัจา้งฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร และรบัจา้งเป็นทีป่รกึษาและด าเนินการศกึษาแบบองคร์วมทัง้ระบบ 

 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ในไตรมาส 1/2561 มรีายได ้1,594 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.5 จาก 1,404 ล้านบาท         
ในไตรมาส 1/2560  

 ธุรกจิรกัษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุร ีโรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีมี
รายไดใ้นไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 1,401 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 1,236 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากผูป้ว่ยเขา้มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน มกีารเปิดศนูยต์รวจรกัษาเพิม่ขึน้ และ
มกีารร่วมมอืกบับรษิทัประกนัเพิม่ขึน้  นอกจากนี้การรกัษาโรคซบัซอ้นท าใหอ้ตัราค่าบรกิารทีไ่ดร้บัจากผูป้ว่ยเมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเพิม่ขึน้   

 ธุรกจิรบัจา้งเหมาบรหิารโรงพยาบาลมรีายไดใ้นไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 138 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 116 ลา้นบาท    
ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560  โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การขยายธุรกจิในต่างประเทศ การรบัจ้างฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร และรบัจา้งเป็นทีป่รกึษาและด าเนินการศกึษาแบบองค์รวมทัง้ระบบ  ซึง่รายไดจ้ากต่างประเทศ เริม่มใีนไตรมาส 
2/2560 ในไตรมาสนี้บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) เพิม่เตมิ กบั Trung Tin Medical Phamaceutical Joint 
Stock Company เพื่อเป็นทีป่รกึษาส าหรบัการสรา้ง ปรบัปรุงพืน้ที ่และด าเนินการโรงพยาบาลในกรุงฮานอย ประเทศ
เวยีดนาม ซึง่เริม่รบัรูร้ายไดใ้นเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 

 ธุรกจิศูนย์แพทยเ์ฉพาะทางมรีายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 55 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 52 ลา้นบาท ในไตรมาส
เดยีวกนัของปี 2560  โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การเปิดใหบ้รกิารศนูยห์วัใจทีโ่รงพยาบาลธนบุร ี2  
 

ธรุกิจการบริบาลผูป่้วยและเครือ่งมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) 

 ประกอบดว้ยธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและรา้นขายยา และธุรกจิใหบ้รกิารเวชศาสตรฟ้ื์นฟูนอกสถานที ่ ใน
ไตรมาส 1/2561 มรีายได้ 83 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 43.5 จาก 147 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 การลดลง       
ส่วนใหญ่เนื่องจาก ในไตรมาส 1/2560  มฐีานรายไดท้ีส่งูจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมในรูปแบบครบวงจร ส าหรบั
โครงการการเรยีนการสอนนกัศกึษาทนัตแพทยใ์หก้บัมหาวทิยาลยั ซึง่ในไตรมาส 1 ปีนี้ ยงัไม่มงีานโครงการเขา้มา สง่ผลใหย้อด
รายไดล้ดลง  
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ธรุกิจอืน่ๆ 

 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พื่อการบรหิารโรงพยาบาล และธุรกจิพฒันาโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ โดยในไตรมาส 1/2561 มรีายได ้6 ลา้นบาท เตบิโตมากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 2 ลา้นบาท 
ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากมรีายไดจ้ากงานพฒันาระบบซอฟตแ์วรใ์หก้บัลกูคา้ต่างประเทศต่อเนื่องมาจากปี 2560 

ต้นทุน  

 ในไตรมาส 1/2561 มตี้นทุนรวม 1,205 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 จาก 1,173 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2560 ซึง่
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของรายไดร้วม โดยต้นทุนหลกัของ THG มาจากต้นทุนในการใหบ้รกิารทางการแพทยซ์ึง่
เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ซึง่สามารถจ าแนกตน้ทุนของทัง้ 3 ธุรกจิไดด้งันี้ 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ในไตรมาส 1/2561 มตี้นทุน 1,152 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 จาก 1,069 ลา้น
บาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าแพทย ์พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เป็นหลกั 
โดยตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้มาจากค่าแพทย ์ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ซึง่ผนัแปรไปตามรายได ้และค่าเสือ่มราคา เน่ืองจากบรษิทัไดม้ี
การก่อสรา้งอาคารและซือ้อุปกรณ์ทางการแพทยเ์พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ธุรกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครื่องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) ในไตรมาส 1/2561 มตีน้ทุน 49 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 51.0 จาก 100 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่ต้นทุนดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยต้นทุนสนิคา้ 
ซึง่ตน้ทุนทีล่ดลงสมัพนัธก์บัรายไดท้ีล่ดลง เนื่องจากในไตรมาสนี้ไม่มกีารจ าหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมทีเ่ป็นโครงการส าหรบั
มหาวทิยาลยั  

ธุรกจิอื่น ในไตรมาส 1/2561 มตีน้ทุน 4 ลา้นบาท เท่ากบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 โดยสว่นใหญ่จะประกอบไปดว้ย 
ตน้ทุนพนกังานในธุรกจิพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พื่อการบรหิารโรงพยาบาล  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิารในไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 323 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.3 
จาก 199 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 เนื่องจาก การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบับุคลากร ค่าใชจ้่ายทางดา้น
การตลาด และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการศกึษาและพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานของบรษิทั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิในไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 33  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.5  จาก 41 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนั
ของปี 2560 จากการบรหิารการกูย้มืเงนิทีด่ขีองบรษิทั ซึง่เมื่อเทยีบจากเงนิกูท้ีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 
2560 มจี านวนเท่ากบั 4,339 ลา้นบาท และ 4,079 ลา้นบาท สะทอ้นใหเ้หน็ว่าบรษิทัมอีตัราดอกเบีย้กูย้มืเฉลีย่ลดลง รอ้ยละ 4 
เหลอืรอ้ยละ 3 
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ก าไร 

ก าไรขัน้ตน้ ในไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 478 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.8 จาก 380 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของ
ปี 2560 และอตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 28.4 จากรอ้ยละ 24.5 ในปีทีผ่่านมา มสีาเหตุหลกัจาก โครงการ
ต่างประเทศ ซึง่เป็นการใหบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมและทีป่รกึษาซึง่มอีตัราก าไรขัน้ตน้สงู   

 ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 158 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68.1 จาก 94 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนั
ของปี 2560 โดยมอีตัราก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ เป็นรอ้ยละ 9.4 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ที่
รอ้ยละ 6.1  มสีาเหตุหลกัมาจากในไตรมาส 1/2561 บรษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น และรายไดจ้ากการตดั
ภาษคีา้งนาน จ านวนทัง้สิน้ 81 ลา้นบาท  

 

สรปุข้อมูลทางการเงิน 

 
 

งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2560 เปล่ียนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์ 1,594 1,404 13.5% 

รายไดจ้ากธุรกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครือ่งมอืแพทย ์ 83 147 -43.5% 

รายไดจ้ากธุรกจิอื่นๆ 6 2 200.0% 

รายได้รวม 1,683 1,553 8.4% 

ตน้ทุนธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ (1,152) (1,069) 7.8% 

ตน้ทุนธุรกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครือ่งมอืแพทย ์ (49) (100) -51.0% 

ตน้ทุนธุรกจิอื่นๆ (4) (4) 0.0%  

ต้นทุนรวม (1,205) (1,173) 2.7% 

ก าไรขัน้ต้น 478  380 25.8% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 323 199 62.3% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 348 237 46.8% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 33 41 -19.5% 

ก าไรส าหรบังวด 161  96  67.7% 

ก าไรสทุธิ – บริษทัใหญ่ 158 94 68.1% 
 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2560 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 28.4% 24.5% 

อตัราก าไร EBITDA 20.7% 15.3% 

อตัราก าไรสุทธ ิ– บรษิทัใหญ่ 9.4% 6.1% 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 THG มสีนิทรพัยร์วม 14,786 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 14,010 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
2560  

สินทรพัยห์มุนเวียนโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น จ านวน 75 ลา้นบาท เกดิจากลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั ราชธานี โรจนะ จ ากดั 

ซึง่บรษิทัไดร้บัช าระเงนิในเดอืนเมษายน 2561 (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในเหตุการณ์ส าคญัไตรมาส 1/2561 หน้า 1) 
- เงนิมดัจ าทีเ่รยีกคนืไดภ้ายในหนึ่งปี จ านวน 140 ลา้นบาท  เป็นเงนิมดัจ าค่าทีด่นิทีบ่รษิทัจ่ายใหแ้ก่บรษิทัอื่น จ านวน 

40 ลา้นบาท ทีบ่รษิทัมแีผนจะร่วมลงทุนดว้ย และเงนิมดัจ าค่าทีด่นิส าหรบัโครงการ Thonburi Senior Home พืน้ทีป่ระชาอุทศิ
ซึง่บรษิทัย่อยจ่ายใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ านวน 100 ลา้นบาท โดยเงนิมดัจ าทัง้จ านวนดงักล่าวมเีงื่อนไขว่าบรษิทัและบรษิทั
ย่อยสามารถเรยีกคนืได ้ อย่างไรกต็ามการลงทุนดงักล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 
- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ จ านวน 452 ลา้นบาท เน่ืองจาก บรษิทัไดท้ าการลงทุนใน ARYU เพื่อใหส้ดัสว่นการถอืหุน้

เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 40 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในเหตุการณ์ส าคญัไตรมาส 1/2561 
หน้า 1) 

- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 75 ลา้นบาท เนื่องจาก บรษิทัย่อยไดท้ าการลงทุนพฒันาโครงการ Jin Wellbeing 
County และปรบัปรุงอาคารส าหรบัโครงการโรงพยาบาล ศนูยฟ้ื์นฟูสขุภาพ ธนบุร ี(ถนนบ ารุงเมอืง)  

 
หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 THG มหีนี้สนิทรพัยร์วม 5,954 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 5,345 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
2560 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ โดยบรษิทัมเีงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้สทุธ ิ656 ลา้นบาท  เพื่อน ามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ  
 

 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 THG มสี่วนของเจา้ของรวม 8,832 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 8,665 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม  2560 เน่ืองจากผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2561 มกี าไรเพิม่ขึน้จากปีก่อน 
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งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน            2,889  
 

2,615 10.5% 
 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน           11,897  
 

11,395 4.4% 
 

สินทรพัยร์วม 14,786 14,010 5.5% 
 

หนี้สนิหมนุเวยีน            1,987  
 

1,279 55.4% 
 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 3,967 4,066 -2.4% 
 

หน้ีสินรวม 5,954 5,345 11.4% 
 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น            8,832  
 

8,665 1.9% 

 

 
 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราสว่นสภาพคล่อง 1.5 2.0 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 7.2 6.9 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.6 0.6 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 9.0 8.3 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.7 0.6 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อ EBITDA 3.5 3.2 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 7.3 5.3 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน 

- กระแสเงินสุทธิท่ีจากกิจกรรมด าเนินงาน ในไตรมาส 1/2561 มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน 38 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนทีม่กีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 9 ลา้นบาท เปลีย่นแปลงมากกว่ารอ้ยละ 100 
เน่ืองจาก บรษิทัมกีารจ่ายเงนิมดัจ าทีเ่รยีกคนืไดภ้ายในหนึ่งปี และมตีน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้
ของโครงการ Jin Wellbeing County  

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 643 ลา้นบาท เพิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 149
ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจาก บรษิทัมกีารจ่ายลงทุนในกจิการร่วมคา้ Ar Yu International Health Care 
Company Limited และจ่ายเงนิเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของโครงการ Jin Wellbeing County  
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- กระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน ในไตรมาส 1/2561 เท่ากบั 655 ลา้นบาท เพิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 
จาก 14 ลา้นบาท ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจาก บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อน ามาใชใ้นการลงทุนและ
พฒันาโครงการต่าง ๆ 

 
 

งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2560 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมด าเนินงาน (38) 9 

กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (643) (149) 

กระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 655 14 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ (26) (126) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 556 434 

 

 

 


