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ภาพรวม 

 ในไตรมาส 2/2561 ภาพรวมของ บมจ.ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (THG) มรีายไดเ้ตบิโตจากไตรมาส 2/2560 โดยสว่นใหญ่
มาจากธุรกจิโรงพยาบาลซึ5งเป็นธุรกจิหลกั มกีารเตบิโตมั 5นคงตามแนวโน้มใหญ่ในเรื5องการเขา้สูยุ่คสงัคมผูส้งูอาย ุและคนใสใ่จกบั
สขุภาพมากยิ5งขึ<น อกีทั <งโรงพยาบาลไดพ้ฒันาความสามารถในการรกัษา เพิ5มศูนยก์ารรกัษา มแีพทยเ์ฉพาะทางเพิ5มขึ<น ส่งผล
ใหม้จีาํนวนคนไขเ้พิ5ม สว่นธุรกจิการรบัจา้งบรหิารโรงพยาบาลในประเทศ ยงัมแีนวโน้มรายไดท้ี5มั 5นคงเช่นกนั โดยจะมกีารรบัจา้ง
เป็นที5ปรกึษาให้กบัโรงพยาบาลในต่างประเทศเป็นส่วนช่วยเสรมิรายได้นี< แม้ไตรมาสนี<รายได้ดงักล่าวลดลงจากปีก่อน เป็น
เพราะมกีารสิ<นสุดสญัญาให้บรกิารในบางส่วน อย่างไรกต็ามบรษิทัอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกบัพนัธมติรทางธุรกจิสาํหรบั
โครงการในภูมภิาคเอเชยีเพิ5มเตมิ ในภาพรวมแลว้ธุรกจิสว่นนี<ยงัมแีนวโน้มที5จะเตบิโตต่อไป ดว้ยศกัยภาพ ความเชี5ยวชาญ และ
ชื5อเสยีงของ THG ที5ต่างชาตใิหค้วามเชื5อมั 5น จงึมโีอกาสศกึษาความเป็นไดท้างธุรกจิ 

           นอกจากนี< สาํหรบัโครงการอื5นที5ไดเ้ริ5มต้นไปแลว้นั <น ยงัคงดําเนินไปตามแผนงาน ไดแ้ก่ โรงพยาบาล Welly Hospital 
ในจนี มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ<น มคีนไขใ้หค้วามเชื5อถอื เขา้มารกัษาเพิ5มขึ<น เมื5อเทยีบกบัปีผ่านมา ทําใหม้ผีลขาดทุนลดลง ส่วน
โรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ก่อสรา้งเสรจ็ พรอ้มเปิดใหบ้รกิารสว่นแรกในไตรมาส 3/2561 นี< 

            สาํหรบัโรงพยาบาลธนบุร ีบํารุงเมอืง ยงัอยู่ในช่วงปรบัปรุงพื<นที5อาคาร คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารบางส่วนไดป้ระมาณ  
ไตรมาส 4/2561 ส่วนโครงการ Jin Wellbeing County อยู่ในระหว่างก่อสรา้งอาคารพกัอาศยัคลสัเตอร ์1 และ 2 โรงพยาบาล
ธนบุรบีรูณา (เดมิเรยีกว่า aged care) และ Wellness Center คาดว่าจะแลว้เสรจ็ และสามารถโอนหอ้งพกัไดภ้ายในสิ<นปี 2561 

ในสว่นของกาํไรสาํหรบัไตรมาส 2/2561 นี< ลดลงจากปีที5ผ่านมา เนื5องจากเป็นช่วงที5 THG มกีารขยายธุรกจิในหลายจุด 
มค่ีาใช้จ่ายจากโครงการก่อสร้างที5กําลงัพฒันาซึ5งเป็นไปตามที5คาดไว้สําหรบัแผนงานอนัได้แก่ Jin Wellbeing County 
โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมอืง รวมถงึโครงการลงทุนโรงพยาบาลในต่างประเทศ ไดแ้ก่ Welly Hospital และ Ar Yu International 
Hospital ที5ยงัรอการเตบิโตเพื5อใหส้่งผลกําไรในปีถดัไป นอกจากนี<ยงัมกีารเพิ5มและพฒันาบุคลากร และระบบงาน เพื5อรองรบั
การเตบิโต ทั <งนี< THG ไดค้วบคุมค่าใชจ้่ายเหล่านี< ใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสม ตามที5ประมาณการไว ้และเมื5อโครงการใหม่เหล่านี< 
เสรจ็สมบรูณ์ พรอ้มใหบ้รกิาร กจ็ะเป็นที5มาของรายไดใ้หม่ในอนาคต 

เหตกุารณ์สาํคญั ไตรมาส 2/2561 

1. การลงทุนในบริษทัย่อย 
ที5ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัครั <งที5 4/2561 เมื5อวนัที5 9 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนในบรษิทัธนราษฎร์
ทุ่งสง จํากดั โดยการซื<อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 55 ถงึร้อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทั <งหมดภายใต้กรอบการลงทุนเป็น
จํานวน 240 ลา้นบาท ในระหว่างไตรมาส 2/2561 บรษิทัไดจ้่ายซื<อหุน้ดงักล่าวจากบุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนัและบุคคลอื5น 
ในราคาหุน้ละ 10 บาท (ราคาพาร)์ รวมทั <งสิ<นจํานวน 97.6 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัมสีดัส่วนการถอืครอง ณ วนัที5 30 
มถุินายน 2561 โดยเป็นการถอืหุน้ที5มสีทิธอิอกเสยีงโดยตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 23.54 และเป็นการถอืหุน้ที5มสีทิธอิอก
เสยีงโดยออ้ม ผ่านบรษิัทย่อย- บรษิทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิด ีจํากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 7.69 รวมทั <งสิ<น  
รอ้ยละ 31.23  

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํไตรมาส 2/2561 
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ที5ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัครั <งที5 7/2561 เมื5อวนัที5 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ไดม้มีตอินุมตัเิพิ5มกรอบการลงทุน
ในบรษิทั ธนราษฎรท์ุ่งสง จํากดั จากเดมิจํานวนเงนิไม่เกนิ 240.00 ลา้นบาทเป็น วงเงนิรวมไม่เกนิ 360.00 ลา้นบาท  
เนื5องจากบรษิทั ธนราษฎรท์ุ่งสง จํากดั จะมกีารเพิ5มทุนจดทะเบยีนจาก 400.00 ลา้นบาท เป็น 600.00 ลา้นบาท เพื5อ
ดาํรงสดัสว่นการลงทุนอยู่ที5รอ้ยละ 55 ถงึรอ้ยละ 60 ของจํานวนหุน้ทั <งหมด  นอกจากนี<ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
บรษิทัไดล้งทุนเพิ5มโดยการซื<อหุน้จาํนวน 4.00 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นเงนิทั <งสิ<น 40.00 ลา้นบาท 
 
สรปุผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2561 เทียบกบัไตรมาส 2/2560 

รายได้ 

รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกจิให้บรกิารทางการแพทย์ ธุรกจิบรบิาลผู้ป่วยและ
เครื5องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกจิอื5นๆ โดยมรีายไดร้วม 1,675 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 6.2 เนื5องจาก
รายไดเ้พิ5มจากการใหบ้รกิารผูป้ว่ยภายในประเทศ  

ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์ มรีายได ้1,572 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 5.2  

• ธุรกจิรกัษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุร ีโรงพยาบาลธนบุร ี 2 และโรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี 
มรีายได ้1,384 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 7.1 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผูป้่วยเขา้มาใชบ้รกิารเพิ5มมากขึ<น ทั <งผูป้่วยนอก
และผู้ป่วยใน มกีารเปิดศูนย์ตรวจรกัษาเพิ5มขึ<น และมกีารร่วมมอืกบับรษิัทประกนัเพิ5มขึ<น นอกจากนี<การรกัษาโรค
ซบัซอ้นทาํใหอ้ตัราค่าบรกิารที5ไดร้บัจากผูป้ว่ยสงูขึ<นเมื5อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเพิ5มขึ<น  

• ธุรกจิรบัจา้งเหมาบรหิารโรงพยาบาลมรีายได ้126 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดค่้าที5
ปรกึษากบักลุ่มลกูคา้ต่างประเทศลดลง ซึ5งบรษิทัไดใ้หบ้รกิารกบัลกูคา้บางรายเสรจ็สิ<นแลว้ในไตรมาส 1/2561  

• ธุรกจิศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทางมรีายได ้57 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 26.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดใหบ้รกิารศูนย์
หวัใจที5โรงพยาบาลธนบุร ี2 ในเดอืนมถุินายน 2560 และการเปิดใหบ้รกิารศูนย์หวัใจที5โรงพยาบาลพทัลุง ในเดอืน
เมษายน 2561 

• โรงพยาบาลธนบุร ีบํารุงเมอืง มรีายได ้5 ลา้นบาท ซึ5งเป็นรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารโซโห ในขณะที5
ไตรมาส 2/2560 ยงัไม่มรีายไดนี้< เพราะ THG เขา้ซื<อบรษิทัย่อยในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560  

ธรุกิจการบริบาลผูป่้วยและเครื �องมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) 

 ประกอบด้วยธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกจิให้บรกิารเวชศาสตร์ฟื<นฟูนอกสถานที5  
มรีายได ้101 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 26.3 เพิ5มขึ<นมาจากการจําหน่ายอุปกรณ์ทนัตกรรมในรูปแบบครบวงจร สาํหรบัโครงการ
การเรยีนการสอนนกัศกึษาทนัตแพทยใ์หก้บัมหาวทิยาลยั 

ธรุกิจอื �นๆ 

 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาระบบซอฟต์แวรเ์พื5อการบรหิารโรงพยาบาล และธุรกจิพฒันาโครงการที5เกี5ยวขอ้ง
กบับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ มรีายได ้2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.3 เนื5องจากในไตรมาส 2/2561 ลูกคา้ต่างประเทศมี
การเลื5อนกาํหนดเวลาในการทาํงาน ทาํใหบ้รษิทัตอ้งชะลอการใหบ้รกิาร ทาํใหร้ายไดท้ี5รบัรูใ้นไตรมาสนี<ลดลง 
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ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 1,246 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 9.0 ซึ5งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของรายไดร้วม โดยต้นทุนหลกั
ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บรกิารทางการแพทย ์ซึ5งเป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิัท ซึ5งสามารถจําแนกต้นทุนของทั <ง 3 
ธุรกจิไดด้งันี< 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์มตีน้ทุน 1,176 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 8.1 สว่นใหญ่ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าแพทย ์
พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เป็นหลกั เพิ5มขึ<นจาก ค่าแพทย ์ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ซึ5งผนัแปรไปตามรายได ้
และค่าเสื5อมราคา ซึ5งบรษิทัไดม้กีารก่อสรา้งอาคารและซื<ออุปกรณ์ทางการแพทยเ์พิ5มขึ<น เพื5อรองรบัการใหบ้รกิารผูป้่วยไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

ธุรกจิการบรบิาลผูป้่วยและเครื5องมอืแพทย ์(Healthcare solutions provider) มตี้นทุน 66 ล้านบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 
22.2 ซึ5งตน้ทุนดงักล่าว สว่นใหญ่ประกอบไปดว้ยตน้ทุนสนิคา้ ซึ5งตน้ทุนที5เพิ5มขึ<นสมัพนัธก์บัยอดรายได ้เนื5องจากในไตรมาสนี<มี
การจาํหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมไดเ้พิ5มขึ<น  

ธุรกจิอื5น มตี้นทุน 4 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นมากกว่ารอ้ยละ 100 โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย ต้นทุนพนักงานในธุรกจิ
พฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พื5อการบรหิารโรงพยาบาล  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนผู้บรหิาร 322 ล้านบาท เพิ5มขึ<นร้อยละ 28.8 เป็นการเพิ5มขึ<นของ
ค่าใชจ้่ายเกี5ยวกบับุคลากร ค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด และค่าใชจ้่ายที5เกดิขึ<นเกี5ยวกบัการศกึษาและพฒันาโครงการใหเ้ป็นไป
ตามแผนงานของบรษิทั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิ 36 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.0 จากการบรหิารการกูย้มืเงนิที5ดขีองบรษิทั ซึ5งเมื5อเทยีบจากเงนิกูท้ี5มี
ภาระดอกเบี<ย ณ วนัที5 30 มถุินายน 2561 และ 2560 มจีํานวนเท่ากบั 4,971 ลา้นบาท และ 4,476 ลา้นบาท สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
บรษิทัมอีตัราดอกเบี<ยกูย้มืเฉลี5ยลดลง รอ้ยละ 3.6 เหลอืรอ้ยละ 3.0 

กาํไร 

กาํไรขั <นตน้ 429 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.2 และอตัรากาํไรขั <นตน้ปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 25.6 จากรอ้ยละ 27.5 ในปีที5
ผ่านมามสีาเหตุหลกัมาจากรายไดค่้าที5ปรกึษาจากลกูคา้ต่างประเทศลดลง  

กาํไรสทุธสิว่นที5เป็นของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 72 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 45.0 โดยมอีตัรากําไรสุทธสิ่วนที5เป็นของบรษิทั
ใหญ่ลดลง เป็นรอ้ยละ 4.3 เมื5อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ที5รอ้ยละ 8.3 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารที5เพิ5มขึ<น ตามการขยายธุรกจิ 
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สรปุข้อมูลทางการเงิน 

 
 

งบการเงินรวม 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
2/2560 

เปลี8ยนแปลง 
YoY 

ครึ8งปีแรก 
2561 

ครึ8งปีแรก 
2560 

เปลี8ยนแปลง 
YoY 

รายไดจ้ากธรุกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 1,572 1,494 5.2% 3,166 2,898 9.2% 

รายไดจ้ากธรุกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครื5องมอืแพทย ์ 101 80 26.3% 184 227 -18.9% 

รายไดจ้ากธรุกจิอื5นๆ 2 3 -33.3% 8 5 60.0% 

รายได้รวม 1,675 1,577 6.2% 3,358 3,130 7.3% 

ตน้ทนุธรุกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ (1,176) (1,088) 8.1% (2,328) (2,157) 7.9% 

ตน้ทนุธรุกจิการบรบิาลผูป้ว่ยและเครื5องมอืแพทย ์ (66) (54) 22.2% (115) (154) -25.3% 

ตน้ทนุธรุกจิอื5นๆ (4) (1) 300.0% (8) (5) 60.0% 

ต้นทุนรวม (1,246) (1,143) 9.0% (2,451) (2,316) 5.8% 

กาํไรขั Aนต้น 429 434 -1.2% 907 814 11.4% 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (322) (250) 28.8% (645) (449) 43.7% 

กําไรก่อนดอกเบี<ยจา่ย ภาษ ีค่าเสื5อมราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

249 263 -5.3% 597 500 19.4% 

ตน้ทนุทางการเงนิ (36) (40) -10.0% (69) (81) -14.8% 

กําไรสาํหรบังวด 72 131 -45.0% 233 228 2.2% 

กาํไรสทุธิ – บริษทัใหญ่ 72 131 -45.0% 230 225 2.2% 

 

 

อตัราส่วนทางการเงินที �สาํคญั ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 2/2560 

อตัรากาํไรขั <นตน้ 25.6% 27.5% 

อตัรากาํไร EBITDA 14.9% 16.7% 

อตัรากาํไรสุทธ ิ– บรษิทัใหญ่ 4.3% 8.3% 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

 ณ วนัที5 30 มถุินายน 2561 THG มสีนิทรพัยร์วม 15,556 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นจาก 14,010 ลา้นบาท ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรพัยห์มุนเวียนโดยรวมเพิ8มขึAนจาก 
- ต้นทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทยค์รบวงจร เพิ5มขึ<น จํานวน 230 ลา้นบาท จากการก่อสรา้งของ

โครงการ Jin Wellbeing County  
- เงนิมดัจาํที5เรยีกคนืไดภ้ายในหนึ5งปี เพิ5มขึ<น จาํนวน 190 ลา้นบาท เป็นเงนิมดัจําค่าที5ดนิที5บรษิทัจ่ายใหแ้ก่บรษิทัอื5น 

จํานวน 40 ลา้นบาท ที5บรษิทัมแีผนจะร่วมลงทุนดว้ย และเงนิมดัจําค่าที5ดนิสาํหรบัโครงการ Thonburi Senior Home พื<นที5
ประชาอุทศิซึ5งบรษิทัย่อยจ่ายให้แก่บรษิัทที5เกี5ยวขอ้งกนั จํานวน 150 ล้านบาท โดยเงนิมดัจําทั <งจํานวนดงักล่าวมเีงื5อนไขว่า
บรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถเรยีกคนืได ้อย่างไรกต็ามการลงทุนดงักล่าวอยู่ระหว่างดาํเนินการขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ8มขึAนจาก 
- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ เพิ5มขึ<นจํานวน 425 ลา้นบาท เนื5องจาก บรษิทัไดท้ําการลงทุนใน Ar Yu เพื5อให้

สดัสว่นการถอืหุน้เพิ5มขึ<นจากรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 40 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั  
- ที5ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย ์เพิ5มขึ<น จํานวน 740 ลา้นบาท บรษิทัย่อยไดท้ําการลงทุน

พฒันาโครงการ Jin Wellbeing County และปรบัปรุงอาคารสาํหรบัโครงการโรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมอืง รวมทั <ง THG ไดล้งทุน
เพิ5มในบรษิทัย่อยเพิ5มขึ<น ทาํใหท้ี5ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ5มขึ<น 

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เพิ5มขึ<น จาํนวน 56 ลา้นบาท เนื5องจาก บรษิทัย่อยไดท้าํการจ่ายชาํระค่าเช่าสว่นที5เหลอืตลอดอายุ
สญัญาเช่าใหแ้ก่สภากาชาดไทย 

อย่างไรกต็ามบรษิัทมเีงนิลงทุนระยะยาวอื5น (สุทธ)ิ ลดลง 81 ล้านบาท เนื5องจาก บรษิัทมกีารจําหน่ายเงนิลงทุนใน
บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากดั และมกีารโอนเงนิลงทุนในบรษิัท ธนราษฎรท์ุ่งสง จํากดั ซึ5งถอืหุ้นโดยบรษิัทย่อย-
บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจาํกดั (มหาชน)จากเงนิลงทุนระยะยาวอื5นไปเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 
หนีAสิน 

ณ วนัที5 30 มถุินายน 2561 THG มหีนี<สนิรวม 6,811 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นจาก 5,345 ลา้นบาท ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 
2560 โดยหนี<สนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะสั <นจากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ โดยบรษิทัมเีงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิเพิ5มขึ<นสทุธ ิ1,288 ลา้นบาท เพื5อนํามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ  

 
 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัที5 30 มถุินายน 2561 THG มสี่วนของเจา้ของรวม 8,745 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นจาก 8,665 ลา้นบาท ณ วนัที5 31 
ธนัวาคม 2560 เนื5องจากมกีารเพิ5มของส่วนได้เสยีที5ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย จากการลงทุนใหม่ในไตรมาส 2/2561 
ทั <งนี<สว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลง เนื5องจากมกีารจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้   
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งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 เปลี8ยนแปลง 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 3,111 2,615 18.9% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 12,445 11,395 9.2% 

สินทรพัยร์วม 15,556 14,010 11.0% 

หนี<สนิหมนุเวยีน 2,957 1,279 131.2% 

หนี<สนิไมห่มนุเวยีน 3,854 4,066 -5.2% 

หนีAสินรวม 6,811 5,345 27.4% 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,745 8,665 0.9% 

 

 
 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงินที �สาํคญั 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราสว่นสภาพคล่อง 1.1 2.0 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 6.4 6.9 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.5 0.6 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 8.5 8.3 

อตัราสว่นหนี<สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.8 0.6 

อตัราสว่นหนี<สนิที5มดีอกเบี<ยต่อ EBITDA 4.0 3.2 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี<ย (เท่า) 5.4 5.3 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในไตรมาส 2/2561 เทียบกบัไตรมาส 2/2560 

- กระแสเงินสุทธิที8จากกิจกรรมดาํเนินงาน 44 ลา้นบาท ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 100 เนื5องจาก บรษิทัมกีารจ่ายเงนิมดัจําที5
เรยีกคนืไดภ้ายในหนึ5งปี และมตีน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ี5เพิ5มขึ<นของโครงการ Jin Wellbeing County  

- กระแสเงินสดสุทธิที8ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 392 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นรอ้ยละ 30.2  เนื5องจาก บรษิทัมกีารจ่ายเงนิเพื5อลงทุนใน
บรษิทัย่อย-บรษิทั ธนราษฎรท์ุ่งสง จํากดั จํานวน 96.7 ลา้นบาท รวมทั <งบรษิทัย่อยไดท้ําการจ่ายค่าตอบแทนสทิธกิารเช่าและ
จ่ายชาํระค่าเช่าตลอดอายุสญัญาเช่าใหแ้ก่สภากาชาดไทย 

- กระแสเงินสดสุทธิที8ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 288 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นมากกว่ารอ้ยละ 100 เนื5องจาก บรษิทัมกีาร
กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื5อนํามาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่างๆ 
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งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 2/2560 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 44 166 

กระแสเงนิสดสุทธทิี5ใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (392) (301) 

กระแสเงนิสดสุทธทิี5ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 288 116 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ (60) (19) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 496 415 

 

 

 


