
 

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 



ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลทีถู่กต้องตามทีค่วร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ  17 เร่ือง  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
(สุทธิ) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นจ านวนเงิน 5,013 ลา้นบาท  
 
ผูบ้ริหารได้ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยโดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจในอนาคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญัหลายขอ้ 
เช่น อตัราการเติบโตของรายได ้ประมาณการค่าใชจ่้าย และประมาณ
การทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับความเพียงพอของการตั้ งค่าเผื่อการ 
ด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว และการประเมินค่าเผื่อมีความ
ซบัซอ้นและตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการคาดการณ์สภาวะ
ตลาดในอนาคต หรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ประมาณ
กระแสเงินสดในอนาคต 

ขา้พเจา้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เพื่อ
ประเมินว่าการตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวเหมาะสม โดย
วธีิการดงัต่อไปน้ี 
• ประเมินผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของ
บริษทัยอ่ย  

• พิจารณาข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตของแต่ละ
บริษทัยอ่ย  

• สอบถามผูบ้ริหารถึงความสมเหตุสมผลของประมาณ
การค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน  

• ทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ
จดัท าแผนธุรกิจในอนาคต รวมถึงความน่าเช่ือถือของ
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

 
ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีความสมเหตุสมผลตาม
หลกัฐานท่ีมีอยูแ่ละสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่

  
  

การซ้ือสินทรัพย์ 
 

 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 17 ช) เร่ือง การลงทุน
ในบริษทัยอ่ย - บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บ ารุงเมือง 
พลาซ่า จ ากัด ซ่ึงด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  บริษทัได้
ช าระเงินลงทุนทั้งหมดรวมเป็นจ านวนเงิน 2,112 ลา้นบาท  
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจหลกัเกณฑท่ี์ใช้
ในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวกบัการลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั 
 
ขา้พเจา้ได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและขอ้มูล 
ท่ีใช้ในการรับรู้รายการว่าเป็นไปตามการซ้ือสินทรัพย ์และ 
ไม่เข้านิยามของการซ้ือธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) ดงัต่อไปน้ี 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
ผูบ้ริหารไดป้ระเมินวา่การซ้ือหุน้ดงักล่าวเป็นไปตามการซ้ือสินทรัพย ์
และไม่เข้านิยามของการซ้ือธุรกิจตามองค์ประกอบของธุรกิจ 
สามประเภท คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
การรวมธุรกิจ 
 
การลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากขนาดของรายการมีสัดส่วนร้อยละ 15 ของสินทรัพยร์วม
ของกลุ่มกิจการ และมีความซับซ้อนท่ีใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการพิจารณาวา่รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือธุรกิจหรือซ้ือสินทรัพย ์
เน่ืองจากทั้งสองรายการดงักล่าวมีหลกัการทางบญัชีท่ีแตกต่างกนั
โดยส้ินเชิง และส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
ซ่ึงมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

• ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาองค์ประกอบของ
ธุรกิจของผู ้บริหารซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ว่าเป็นไปตามการซ้ือธุรกิจ
ในภาคผนวก ข7-ข12 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) หรือไม่ ดงัน้ี 
- ปัจจยัน าเขา้: ขา้พเจา้ได้ทดสอบความมีตวัตนของ

ปัจจัยน าเข้า ซ่ึงประกอบด้วย สิทธิการเช่าท่ีดิน 
อาคารเช่า สญัญาเช่า และพนกังาน 

- กระบวนการ: ขา้พเจา้พบว่าพนักงานท่ีรับโอนมา
นั้ นเป็นเพียงระดับปฏิบัติการ ซ่ึงไม่ได้มีส่วน 
ในการปฏิบติัตามกระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อท าให ้
สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารเช่า และสัญญาเช่าของ
บริษัท บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากัด ซ่ึงเป็นปัจจัย
น าเขา้กลายเป็นผลผลิตได ้

- ผลผลิต: ขา้พเจา้พบว่าผูเ้ช่าเดิมส่วนใหญ่ไดย้กเลิก
สญัญาเช่าก่อนวนัท่ีบริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั จึงไม่ไดมี้การด าเนินงาน 
ท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ 

 
ในภาพรวม ผลของการทดสอบของขา้พเจา้สอดคลอ้งกบัส่ิง 
ท่ีฝ่ายบริหารได้ประเมินรายการเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ไม่ใช่
การรวมธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยม 

  
  

การพฒันาระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 

บริษทัไดมี้การพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2559 และบริษัทได้เร่ิมติดตั้ งและใช้งานระบบเม่ือวันท่ี  
1 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเร่ืองน้ี  เน่ืองจากการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่อาจก่อใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดต่องบการเงิน
เน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีการโอนขอ้มูลจากระบบเก่าไประบบใหม่
ไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าประเมินความเส่ียงโดยรวมของการแสดงข้อมูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการอนัเน่ืองมาจากการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงความเส่ียงท่ีการโอนขอ้มูลทางการเงินจากระบบเก่าไป
ระบบใหม่อาจไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 
 
ขา้พเจา้ไดท้ าการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบบางรายการ
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมของ
บริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการพฒันาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ในกิจกรรมการควบคุมบางอยา่งของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท า
ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงในขั้นตอนการพฒันาระบบน้ีอาจก่อให้เกิด
ความ เส่ี ยงจากการแสดงข้อ มูล ท่ีขัด ต่อข้อ เท็จจริงอัน เป็น
สาระส าคญัท่ีไม่สามารถตรวจพบได้จากการควบคุมท่ีบริษทัมี 
นอกจากน้ี ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงใน 
งบการเงินอาจมีเพิ่มข้ึนหากพนักงานของบริษทัไม่ไดรั้บการอบรม
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม  
 

ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบโดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมดา้นระบบสารสนเทศ

ทัว่ไปของบริษทั (ITGCs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
โดยเพิ่มการมุ่งเนน้ไปท่ี “การพฒันาโปรแกรม”  

• ประเมินการออกแบบระบบการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุม 

• ทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของขอ้มูล 
ทางการเงินท่ีโอนยา้ยจากระบบเก่าไประบบใหม่  

 

ในการปฏิบติังานขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดมี้การใช้ผูเ้ช่ียวชาญของ
ผูส้อบบญัชีเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้พบว่าการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความ
เหมาะสม และการโอนยา้ยขอ้มูลมีความถูกตอ้งและครบถว้น 

  
  

การรับรู้รายได้ 
 

 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลประกอบด้วยรายได้
หลายประเภท ไดแ้ก่ รายไดค่้ารักษาพยาบาล รายไดค่้าบริการทาง
การแพทย์ รายได้ค่าห้องพักผู ้ป่วย รายได้จากการขายยาและ
เวชภณัฑ์ เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัคู่สัญญามีความหลากหลาย กลุ่มกิจการ
รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือไดใ้ห้บริการ
เสร็จส้ินลงหรือเม่ือไดส่้งมอบยาและเวชภณัฑแ์ลว้ 
 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจากรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการโรงพยาบาลมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินและ
ปริมาณรายการของรายได้ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนัจากผูป่้วย 
มีจ านวนมากและหลายประเภท นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญั
ในการทดสอบระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได้เพื่อ
สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

ขา้พเจา้ประเมินความเส่ียงโดยรวมของวงจรรายไดแ้ละไดท้ า
การตรวจสอบโดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
• ท าความเขา้ใจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัระบบการด าเนินงานของโรงพยาบาลและระบบบญัชี 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมวงจรรายไดร้วมถึง 

ท าการทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับวงจรรายได้ โดยท าการเลือกตวัอย่าง 
เพื่อท าการทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่ม
กิจการไดอ้อกแบบไว ้

• ทดสอบรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี
ส าหรับรายไดแ้ต่ละประเภทโดยการสุ่มตวัอยา่งเพื่อ
ตรวจกบัเอกสารประกอบการขายและการใหบ้ริการ 

• ทดสอบรายการขายท่ีท ารายการผ่านใบส าคญัทัว่ไป 
เพื่อตรวจความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการจาก
การบนัทึกรายการผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

 

จากการทดสอบโดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า 
กลุ่มกิจการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีออกแบบไว ้
และการรับรู้รายได้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน 

  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น 
ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 581,868,962          560,406,802          372,825,116          461,526,488          
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 8 16,984                   11,178                           -         -
เงินลงทุนระยะสั้น 9 142,943,367          140,161,731          121,986,273          119,505,035          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 10 718,218,410          500,835,884          776,638,142          547,640,312          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 ค)         -         - 1,768,677,245       1,055,036,600       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีจะถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 43 ง)         -         - 81,300,000                    -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 11         -         -         -         -
สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 12 194,683,682          209,520,031          90,048,582            87,777,369            
ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการ
ทางการแพทยค์รบวงจร 13 972,029,785                  -         -         -

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 28 680,674                 88,900                           -         -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,476,965              8,303,380              4,476,965              6,053,380              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,614,918,829       1,419,327,906       3,215,952,323       2,277,539,184       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั 14 9,932,143              7,035,646              2,552,700              2,552,700              
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 15 713,535,009          542,225,128          713,535,009          542,225,128          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 16 ก) 454,725,259          443,089,105          374,911,500          374,911,500          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 17 ก)          -          - 5,013,323,639       2,817,989,181       
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) 18 740,375,032          635,754,332          949,173,656          724,374,456          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) 19 252,542,536          269,062,718          147,995,367          174,990,549          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 ง)          -          -         - 81,300,000            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 20 1,813,757,802       1,669,085,873               -         -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 21 4,832,788,537       5,325,666,636       3,645,579,012       3,285,524,578       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 30,905,221            24,564,236            4,801,995              2,700,000              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 22 82,029,293            71,509,337            76,835,740            67,056,541            
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 23 2,372,990,701       12,997,260            12,197,260            12,997,260            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 23 1,000,000                       -         -         -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 24 64,452,961            14,559,267                    -         -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25 25,761,108            25,280,864            496,943                 216,101                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,394,795,602     9,040,830,402       10,941,402,821     8,086,837,994       

รวมสินทรัพย์ 14,009,714,431     10,460,158,308     14,157,355,144     10,364,377,178     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 26 129,056,675          1,138,854,292               - 956,500,000          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27 925,605,877          813,453,271          679,819,010          665,148,590          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 จ)          -          -         -          -

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30 100,000,000          525,600,000          100,000,000          522,000,000          
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 31 2,691,399              773,625                 2,390,405              534,810                 
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 23 1,000,000                       -         -         -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50,582,976            65,705,538            49,741,830            59,768,725            
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 28 19,292,022            11,787,149            11,148,498            8,384,915              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29 50,944,779            14,223,119            14,064,636            11,489,807            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,279,173,728       2,570,396,994       857,164,379          2,223,826,847       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30 3,442,245,765       2,398,430,669       3,442,245,765       2,024,500,000       
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 31 9,440,874              512,720                 9,119,760                       -
หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 23 2,000,000                       -          -          -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 24 375,767,475          114,150,001          146,317,681          114,150,001          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32 228,908,057          216,866,899          177,090,817          171,575,953          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,374,892              4,208,930              160,000                 160,000                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,065,737,063       2,734,169,219       3,774,934,023       2,310,385,954       

รวมหนีสิ้น 5,344,910,791       5,304,566,213       4,632,098,402       4,534,212,801       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 33
   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000          849,080,000          849,080,000          849,080,000          

   ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000                   - 849,080,000                   -
หุน้สามญั 764,080,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท          - 764,080,000                   - 764,080,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ) 33 6,861,242,864       3,822,920,000       6,861,242,864       3,822,920,000       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 34 112,524,039          112,524,039          112,524,039          112,524,039          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,138,693,486       906,524,621          1,167,419,848       700,446,187          
ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการลงทุนเพ่ิม
ในบริษทัยอ่ย (1,099,295,760)      (1,099,295,760)               -          -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 36 540,906,513          430,706,857          534,989,991          430,194,151          

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 8,403,151,142       4,937,459,757       9,525,256,742       5,830,164,377       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 36 261,652,498          218,132,338                   -          -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,664,803,640       5,155,592,095       9,525,256,742       5,830,164,377       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,009,714,431     10,460,158,308     14,157,355,144     10,364,377,178     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 5,358,096,856     5,182,201,173     4,734,358,018     4,469,197,373     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 400,161,377        381,038,018                  -           -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 853,398,399        665,434,147        597,507,192        502,791,468        
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 39 (3,864,882,766)    (3,700,971,664)    (3,375,401,006)    (3,193,769,576)    
ตน้ทุนการขายสินคา้ 39 (271,502,565)       (256,128,064)                 -           -
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 39 (644,845,732)       (561,326,423)       (446,206,613)       (443,530,712)       

กําไรขั้นต้น 1,830,425,569     1,710,247,187     1,510,257,591     1,334,688,553     
รายไดอ่ื้น 37 117,401,299        104,755,873        200,916,708        173,437,963        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,947,826,868     1,815,003,060     1,711,174,299     1,508,126,516     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 39 (202,129,379)       (130,927,244)       (61,098,590)         (59,393,190)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39 (803,267,123)       (723,913,134)       (559,435,528)       (530,525,069)       
กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน

- ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (7,002,194)           (7,352,567)           (7,685,296)           (8,055,972)           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 38 (3,237,717)           (6,823,017)           (2,269,870)           (3,095,209)           
กลบัรายการ(ค่าเผือ่)การดอ้ยค่าเงินลงทุน           - (18,466,520)                   - (18,466,520)         
ตน้ทุนทางการเงิน 40 (160,500,638)       (177,114,456)       (146,524,068)       (169,602,424)       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 ก) 36,075,420          42,673,056                    -           -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 18 (124,869,937)       (88,620,124)                   -           -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 682,895,300        704,459,054        934,160,947        718,988,132        
ภาษีเงินได้ 41 (117,951,413)       (160,468,389)       (157,588,449)       (137,581,811)       

กําไรสําหรับปี 564,943,887        543,990,665        776,572,498        581,406,321        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
- การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 32 (8,735,284)           1,077,826            (3,966,837)           3,473,355            

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
- กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 9, 15 130,303,488        529,063,962        130,003,090        528,785,408        

- ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ
กิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 18 4,691,437                      -           -           -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 24 (24,313,641)         (106,103,987)       (25,207,250)         (106,451,754)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 101,946,000        424,037,801        100,829,003        425,807,009        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 666,889,887        968,028,466        877,401,501        1,007,213,330     

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 553,835,960        511,151,830        776,572,498        581,406,321        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,107,927          32,838,835                    -           -

564,943,887        543,990,665        776,572,498        581,406,321        

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 657,178,209        935,645,292        877,401,501        1,007,213,330     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,711,678            32,383,174                    -           -

666,889,887        968,028,466        877,401,501        1,007,213,330     

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 42 0.72                     0.69                     1.01                     0.78                     

จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 771,532,055        741,203,497        771,532,055        741,203,497        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กําไร(ขาดทุน)ทีย่งั

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว ส่วนเกิน (ขาด) ทุน ไม่รับรู้จากการตี ภาษเีงินได้เกี่ยวกับ รวม รวมส่วนของ

ทีอ่อกและชําระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง จากการลงทุนเพิม่ มูลค่ายุติธรรมของ องค์ประกอบของกําไร องค์ประกอบอื่นของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษทัย่อย เงินลงทุนเผื่อขาย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 677,000,000          1,733,000,000      112,524,039        393,644,183        (1,099,295,760)        7,949,541                   (7,538)                              7,942,003                      1,824,814,465     192,602,933        2,017,417,398     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี พ.ศ. 2559

เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มระหวา่งปี 33 87,080,000            2,089,920,000      -                    -                     -                         -                           -                                 -                               2,177,000,000     -                    2,177,000,000     

จ่ายเงินปันผล 35,36 -                       -                      -                    -                     -                         -                           -                                 -                               -                    (6,853,769)          (6,853,769)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                      -                    512,880,438        -                         528,941,036               (106,176,182)                   422,764,854                  935,645,292        32,383,174          968,028,466        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 764,080,000          3,822,920,000      112,524,039        906,524,621        (1,099,295,760)        536,890,577               (106,183,720)                   430,706,857                  4,937,459,757     218,132,338        5,155,592,095     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กําไร(ขาดทุน)ทีย่งั ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน (ขาด) ทุน ไม่รับรู้จากการตี เบ็ดเสร็จอื่นของ ภาษีเงนิได้เกี่ยวกับ รวม รวมส่วนของ

ทีอ่อกและชําระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง จากการลงทุนเพิม่ มูลค่ายุตธิรรมของ กิจการร่วมค้าตาม องค์ประกอบของกําไร องค์ประกอบอื่นของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษัทย่อย เงนิลงทุนเผื่อขาย วธิีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 764,080,000    3,822,920,000       112,524,039        906,524,621        (1,099,295,760)      536,890,577             -                               (106,183,720)                  430,706,857             4,937,459,757       218,132,338     5,155,592,095     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี พ.ศ. 2560

เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มระหวา่งปี 33 85,000,000      3,038,322,864       -                     -                      -                        -                           -                               -                                 -                           3,123,322,864       -                   3,123,322,864     

จ่ายเงินปันผล 35 -                 -                       -                     (305,632,000)       -                        -                           -                               -                                 -                           (305,632,000)         -                   (305,632,000)       

การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 36 -                 -                       -                     -                      -                        -                           -                               -                                 -                           -                        41,765,217       41,765,217          

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง

จากเงินปันผลจ่าย 36 -                 -                       -                     -                      -                        -                           -                               -                                 -                           -                        (17,134,423)      (17,134,423)         

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ 36 -                 -                       -                     (9,177,688)           -                        -                           -                               -                                 -                           (9,177,688)             9,177,688         -                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                 -                       -                     546,978,553        -                        130,170,921             4,691,437                     (24,662,702)                    110,199,656             657,178,209          9,711,678         666,889,887        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 849,080,000    6,861,242,864       112,524,039        1,138,693,486     (1,099,295,760)      667,061,498             4,691,437                     (130,846,422)                  540,906,513             8,403,151,142       261,652,498     8,664,803,640     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั
ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว ไม่รับรู้จากการตี ภาษีเงนิได้เกี่ยวกับ รวม
ที่ออกและชําระ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง มูลค่ายุตธิรรมของ องค์ประกอบของกําไร องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 677,000,000         1,733,000,000      112,524,039         115,566,511         7,605,000                 255,497                        7,860,497                   2,645,951,047        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559
เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มระหวา่งปี 33 87,080,000           2,089,920,000      -                      -                      -                          -                               -                             2,177,000,000        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      584,879,676         528,785,408             (106,451,754)                422,333,654               1,007,213,330        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 764,080,000         3,822,920,000      112,524,039         700,446,187         536,390,408             (106,196,257)                430,194,151               5,830,164,377        

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 764,080,000         3,822,920,000      112,524,039         700,446,187         536,390,408             (106,196,257)                430,194,151               5,830,164,377        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560
เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มระหวา่งปี 33 85,000,000           3,038,322,864      -                      -                      -                          -                               -                             3,123,322,864        
จ่ายเงินปันผล 35 -                      -                      -                      (305,632,000)       -                          -                               -                             (305,632,000)          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      772,605,661         130,003,090             (25,207,250)                  104,795,840               877,401,501           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 849,080,000         6,861,242,864      112,524,039         1,167,419,848      666,393,498             (131,403,507)                534,989,991               9,525,256,742        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

กําไรสะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 682,895,300       704,459,054       934,160,947       718,988,132       
รายการปรับปรุง
ค่าเผือ่(กลบัรายการ)

- หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 39 1,266,145           812,577              1,331,908           1,114,204           
- สินคา้เส่ือมสภาพ 39 2,214,769           (3,712,738)          (4,183)                 141,959              
- การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 20 684,950                       -          -          -
- การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 19 (18,466,520)        18,466,520         (18,466,520)        18,466,520         
- การดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 20, 38          - 3,159,484                    -          -

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ 1,365,900                    -          -          -
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่าย

- เงินลงทุนระยะสั้น 9          - 108,310                       - 108,310              
- เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 15 4,629                  (2,483,098)          4,629                  (2,483,098)          

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19, 19 ฌ) 18,086,675                  - 18,086,675                  -
ส่วนแบ่งกาํไรจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19 ฉ) (131,575)                      -          -          -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 ก) (36,075,420)        (42,673,056)                 -          -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 18 124,869,937       88,620,124                  -          -
ค่าเส่ือมราคา 20, 21, 39 271,266,364       233,548,385       207,511,766       174,451,175       
ค่าตดัจาํหน่าย 22, 23, 39 32,739,253         5,942,691           9,384,523           4,074,351           
กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37 (868,971)             (922,743)             (894,040)             (855,573)             

ขาดทุนสุทธิจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38 2,513,632           3,663,533           2,265,241           3,095,209           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32 24,356,044         22,869,397         18,953,577         18,299,350         
เงินปันผลรับ 37 (25,999,291)        (29,817,291)        (71,131,246)        (60,993,662)        
รายไดด้อกเบ้ียรับ 37 (1,136,705)          (2,117,032)          (84,263,006)        (79,281,294)        
ตน้ทุนทางการเงิน 40 160,500,638       177,114,456       146,524,068       169,602,424       

1,240,085,754    1,177,038,573    1,163,464,339    964,728,007       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (215,048,246)      (23,810,901)        (186,240,262)      21,493,356         

สินคา้คงเหลือ 12,621,580         (43,940,451)        (2,267,030)          (10,829,943)        

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร (52,666,810)                   -             -             -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,826,415           (2,507,380)          1,576,415           (257,380)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,679,008           (15,621,568)        (280,842)             (105,001)             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 36,935,657         56,237,961         22,867,275         14,655,278         

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,311,879           4,595,052           2,763,583           1,806,454           

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,709,588           3,522,462           2,574,829           2,700,886           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,199,102           4,029,930                       - 8,000                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 32 (21,050,170)        (20,235,340)        (17,405,550)        (18,508,430)        

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,022,603,757    1,139,308,338    987,052,757       975,691,227       

ดอกเบ้ียรับ 1,138,609           2,308,431           40,173,530         22,513,575         

  เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (156,383,965)      (155,786,283)      (141,956,294)      (148,363,165)      

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (153,979,235)      (156,911,992)      (133,985,630)      (130,481,060)      

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 713,379,166       828,918,494       751,284,363       719,360,577       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 22 ถึง 151 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 8 (5,806)                 23,990,742                  -          -
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ          - 657,930,700                - 657,930,700       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินสดจ่าย          - (158,023,447)               - (158,023,447)      
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 14 61,995                (4,059,629)                   - (2,552,700)          
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ 15 204,336              3,573,258           204,336              3,573,258           
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดจ่าย 15 (345,796)                      - (345,796)                      -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดรับ 10          - 81,000,000                  - 81,000,000         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดจ่าย          -          - (506,617,303)      (1,369,880,000)   
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - เงินสดจ่าย 18 ข) (224,799,200)      (724,374,456)      (224,799,200)      (724,374,456)      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดรับ 19          - 14,000,000                  -          -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดจ่าย 19 (27,256,016)        (52,513,228)        (16,656,016)        (35,713,228)        
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 17 ง)          -          - (83,421,429)                 -
เงินสดรับจากการจ่ายคืนจากการลดทุน
ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          - 375,000                       -          -

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19 ฉ), 19 ฌ) 636,420                       - 379,845                       -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (684,744,221)      (2,390,782,814)   (582,858,568)      (919,894,296)      
- อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (144,827,737)      (6,190,075)                   -          -
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,900,624)        (33,850,172)        (18,384,373)        (33,377,225)        
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีดิน (3,625,000)                   -          -          -

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยข์องบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 17 ช) (461,897,617)               -          -          -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 1,110,097           1,128,938           1,041,281           1,023,265           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
- เงินสดรับ 43 ค) 10,000,000                  - 9,500,000           11,000,000         
- เงินสดจ่าย 43 ค) (10,000,000)                 - (723,140,645)      (18,500,000)        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - เงินสดรับ 11          - 6,491,229                    -          -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดจ่าย 43 ง)          -          -          - (1,500,000)          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
บริษทัอ่ืน และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 50,438,557         55,530,111         71,131,246         64,182,186         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,515,950,612)   (2,525,773,843)   (2,073,966,622)   (2,445,105,943)   
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 26 (1,009,797,617)   653,331,739       (956,500,000)      606,500,000       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 43 จ)          - (2,361,736)                   - (1,691,736)          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดรับ 43 จ)          -          -          - 100,000,000       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดจ่าย 43 จ)          - (700,000)                      - (100,000,000)      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดรับ 30 48,700,000         40,000,000                  -          -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย 30 (1,025,200,000)   (322,000,000)      (596,500,000)      (322,000,000)      
ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จ่ายล่วงหนา้เพิ่มข้ึน 30 (8,000,000)          (2,469,331)          (8,000,000)                   -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,237,321)          (1,175,058)          (862,506)             (857,088)             
เงินสดรับจากการเพิ่มในทุนหุน้สามญั 33 3,230,000,000    2,177,000,000    3,230,000,000    2,177,000,000    
เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในการออกหุน้
เสนอขายประชาชนเป็นคร้ังแรก 33 (129,231,053)               - (129,231,053)               -

เงินสดจ่ายเงินปันผลหุน้สามญั (304,925,554)      (810,822,703)      (304,925,554)      (810,822,703)      
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 43 ก)          - (179,880,000)               -          -
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 36 41,765,217                  -          -          -
เงินสดจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่าย
ใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (18,040,066)        (8,374,384)                   -          -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 824,033,606       1,542,548,527    1,233,980,887    1,648,128,473    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 21,462,160         (154,306,822)      (88,701,372)        (77,616,893)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 560,406,802       714,713,624       461,526,488       539,143,381       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 581,868,962       560,406,802       372,825,116       461,526,488       
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

ลูกหน้ีจากการขายอุปกรณ์ 22,500                         -          -          -
เจา้หน้ีจากการซ้ือระหวา่งปี

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27 90,065,812         88,575,450         79,426,051         107,710,648       
- สิทธิการเช่าท่ีดิน 23 3,000,000                    -          -          -
- สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 11,702,201         109,150              11,510,165                  -

เงินประกนัค่าก่อสร้าง 27 13,419,340         5,801,672           11,777,562         5,801,672           
เงินปันผลคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 27 8,916,135           9,115,330           8,195,322           7,488,876           
เงินกูย้มืเพื่อจ่ายซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ย 17 ช), 30 1,600,000,000             - 1,600,000,000             -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีรับเป็นเช็ค 30          - 340,000,000                -          -
ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารท่ีรับเป็นเช็ค 26          - 22,100,000                  -          -
ค่าท่ีปรึกษาทนายความคา้งจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 ช) 5,295,726                    - 5,295,726                    -

โอนท่ีดินไปเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการ
ทางการแพทยค์รบวงจร 21 918,685,880                -          -          -

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้เสนอขายประชาชน
เป็นคร้ังแรกคา้งจ่าย 4,115,367                    - 4,115,367                    -
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

22 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ  ากดั (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2519 และเม่ือวนัท่ี  
21 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี 
จ  ากดั” เป็น “บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั (มหาชน)” 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก “บริษทั โรงพยาบาล ธนบุรีจ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ธนบุรี 
เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

ส านกังานแห่งใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
ส านกังานสาขา 1 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
ส านกังานสาขา 2 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 18 ถนนอนุภาษภูเกต็การ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 
ส านกังานสาขา 3 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 261/40 หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกิจการโรงพยาบาล โดยมีบริษทัย่อยประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 17 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 

ตามหนงัสือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ไดส้ั่งรับหุ้นสามญัของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจดัอยูใ่นกลุ่มบริการ/การแพทย ์และใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “THG” 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซอ้น หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง 
 

2.2.1 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อกลุ่มกิจการและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ี 
การเลือกใชน้โยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั 
โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญคือ ให้ทางเลือกเพิ่มส าหรับกิจการ 
ท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ี
เป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ ใชอ้ยู ่เพิ่มเติมจาก
เดิมท่ีตอ้งถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานวา่การตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัของ
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์
ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนส าหรับ 1) การซ้ือ
ส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อน า
หลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงาน
ร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากผูร่้วมด าเนินงานยงัคงมี
การควบคุมร่วมอยู ่ 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
    ในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูล 
ทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล  
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2.3 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ และแปลงค่าสินทรัพยห์น้ีสินท่ีเป็นตัวเงินตรา
ต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุน 
ท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น 
ตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด 
ของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมี 
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่า
เป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 
 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 
งบแสดงฐานะการเงินนั้น 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

26 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า
และไม่ติดภาระค ้าประกนั  
 

เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2.5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี 
ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาดงัต่อไปน้ี 
 

• ยาและเวชภณัฑ์ และอุปกรณ์การแพทย ์แสดงดว้ยราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้ 
แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

• พสัดุและวสัดุส้ินเปลือง แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก และบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจการ
โรงพยาบาลเม่ือมีการเบิกใช ้

• สินคา้ส าเร็จรูป แสดงดว้ยราคาทุนตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้  
ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้ หรือส่วนลดการน าบตัรส่วนลดไป
ข้ึนเป็นเงินสด (rebate) มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น และแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจการโรงพยาบาลหรือตน้ทุนการขายสินคา้ 
 

2.7 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 
 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจรแสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการ ราคาทุน
ประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และตน้ทุน
การกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจรเป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
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2.8 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ 
 

ก) บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม
กิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมี
ความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ  านาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวม 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการ
จะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ี
ก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ี
โอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดั
มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้ก
ซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไร
หรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้
บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนั
ซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรม
สุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าท่ีระบุไดต้อ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียใน
ส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจนอ้ยกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย
ท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างนั้นโดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือและรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนั 
ในกลุ่มกิจการเวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า นโยบายการบญัชีของ
บริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมี 
การปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

ข) รำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 
ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และก าไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูก
บนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

ค) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยูจ่ะ
วดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็น
มูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน 
ท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

ง) กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ 
ท่ีถูกน ามารวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวมเฉพาะสัดส่วนท่ีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตาม
มูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ล าดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท างบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือน
ว่าการรวมธุรกิจได้เกิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบการเงินงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ง) กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั (ต่อ) 
 

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป หน้ีสิน 
ท่ีเกิดข้ึนหรือรับมาและตราสารทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัท่ีมีการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการควบคุม ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ี
ปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น 
รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดท่ีมี
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน   
 
ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีของ
กิจการท่ีถูกน ามารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของ
เจา้ของ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการน้ีออกเม่ือขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

จ) บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ี 
กลุ่มกิจการถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 
 

ฉ) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้นมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน  

 
การด าเนินงานร่วมกนั 
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผูกพัน 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการ
ด าเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน  
ซ่ึงรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 
 
การร่วมคา้ 
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้ น  
เงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ช) กำรบันทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 
 
ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึน
หรือลดลงในภายหลังวนัท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุน 
มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กิจการตอ้งจดั
ประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของ
ท่ีลดลง ก าไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมค้าท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการได้มาจะรวมไว ้
ในก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุน
เบ็ด เส ร็จ อ่ืน  ผลสะสมของการเป ล่ียนแปลงภายหลังการได้มาดังก ล่าวข้างต้นจะป รับป รุงกับราคา 
ตามบัญชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากับหรือ 
เกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ  
ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้ น  
กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและการร่วม
คา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบ 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ซ) งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหัก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 เงนิลงทุนอ่ืน 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ เป็น 3 ประเภท คือ 
1) เงินลงทุนเผื่อขาย 2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด และ 3) เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะ
ลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภท
เป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัรา

ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงท่ีจะถือไว้
ในช่วงเวลานอ้ยกว่า 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือเวน้
แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด าเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้
จนครบก าหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภท รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 
เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุด 
ท่ีอ้างอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัท าการสุดท้ายของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการก าไรและขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหักดว้ย 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.9 เงนิลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน กลุ่มกิจการจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนไดบ้นัทึกเป็น
รายการก าไร(ขาดทุน)ในก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 
 

2.10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
รวมถึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 

กลุ่มกิจการจดัประเภทท่ีดินและอาคารภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพยน์ั้น
เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สญัญาเช่าด าเนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือนวา่เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน 
 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ และตน้ทุน
การกูย้มื ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้น 
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือ 
การก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคญั หรือระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันา
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรก 
จะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือแยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินและท่ีดินท่ียงัไม่ใช้ด าเนินงานไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงเพื่อ 
ลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ประมาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 
อาคาร 10 - 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 5 - 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 4 - 10 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 10 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว จะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิไวใ้นรายไดอ่ื้น
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนตามล าดบัในก าไรหรือขาดทุน 
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2.12 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.8) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีค่าความนิยมเกิดข้ึนและระบุ
ส่วนงานด าเนินงานได ้
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ต้นทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ามาใช้เพื่อท าให้  

การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ถึง 10 ปี 
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2.14 สิทธิกำรเช่ำที่ดนิและอำคำรเช่ำ 

 
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและ 
การด าเนินการให้ท่ีดินและอาคารนั้นสามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ตามท่ีระบุในสญัญาเช่า 
 

2.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมท่ีกูม้าทัว่ไปและท่ีกูม้าโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์
จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การ
รวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์
เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไป
ลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
อตัราท่ีใชค้  านวณตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูย้มืในระหวา่งปี 
ในกรณีท่ีเงินกูย้มืเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพื่อซ้ือ ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จ านวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จะเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงในระหว่างปีของเงินกูย้มืนั้นหักดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูย้มืดงักล่าวไปลงทุนเป็น
การชัว่คราว  

 
2.16 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซ่ึงไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะ
ถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.17 กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สญัญาเช่าการเงิน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดถือเป็น 
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า 
หักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานแสดงรวมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ของกลุ่มกิจการ รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหก้บัผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.18 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุน
การจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลา
การกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะ 
ตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.19 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ีภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
ตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมี
ผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัท และบริษัทย่อยต้องด าเนินงานอยู่และเกิดรายได ้
เพื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก
ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย 
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อตัราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งได้ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนได้
ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.20 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสิน ค่าใชจ่้ายส าหรับโบนสั และรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย
หรือตามประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน  
 

ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ ส าหรับโครงการสมทบ
เงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน
ท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทั้งหมดส าหรับ
การใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์นั้นประกอบด้วยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์รางวลัการท างานนาน  
ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุของพนักงาน 
จ านวนปีท่ีท างาน และค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของ
พนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการ 
 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 

2.21 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มกิจการได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขา้เป็น
สมาชิกของกองทุนรวมแห่งหน่ึงโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัเรียบร้อยแลว้ โดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน 
 

ตามระเบียบกองทุน พนักงานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ 
กลุ่มกิจการจ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีในอตัราร้อยละ 3 ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนกังาน กลุ่มกิจการไดแ้ต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มกิจการ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.22 ประมำณกำรหนีสิ้น - ทั่วไป 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงซ่ึงจดัท าไวอ้นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ 
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ช าระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทุกประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง
เฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่าย (ถา้มี) 
 
ประมาณการหน้ีสินน้ีไม่ไดร้วมเร่ืองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เน่ืองจากกลุ่มกิจการไดก้ล่าวถึงนโยบายการบญัชี
เร่ืองผลประโยชน์พนกังานไวใ้นหมายเหตุ 2.20 
 

2.23 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิและหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคญัซ่ึงได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการบางรายการของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินฝากสถาบนั
การเงินติดภาระค ้าประกนั และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการบางรายการของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน (สุทธิ) ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.24 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัท่ีสามารถก าหนดเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มท่ีเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจ านวนเงิน
สุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.25 กำรรับรู้รำยได้ 

 
รายไดป้ระกอบดว้ย มูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และให้บริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 
รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการส าหรับ 
งบการเงินรวม 
 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของกลุ่มกิจการประกอบด้วย รายไดค่้ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั และค่ายา  
โดยจะรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินลงหรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ 
 
รายได้จากการขายสินค้า ซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อแลว้  
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มกิจการรับรู้ในงวดเดียวกบัท่ีการใหบ้ริการเสร็จส้ินลง  
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัยอ่ย รับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความส าเร็จของงาน
ท่ีท าเสร็จโดยใชว้ิธีอตัราส่วนของบริการท่ีให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให้ ในกรณีเม่ือผลการด าเนินงาน
ตามสัญญาไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาจะรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนตามสัญญาซ่ึงค่อนขา้ง
แน่วา่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสญัญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดเม่ือเกิดข้ึน 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัน้ี 
 
• รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษาและการจดัการ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
• รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
• รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ

และพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 
• รายไดค่้าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
• รายไดค่้าบตัรสมาชิกรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
• รายไดอ่ื้นรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเกิดข้ึน 

 
2.26 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน และค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกู ้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.27 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

เงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี  
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลตามล าดบั 

 

2.28 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

งบการเงินรวม 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ี มีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงันั้นจึงไดมี้การเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน
ธุรกิจเท่านั้น 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจในส่วนงานเดียว คือส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาล โดยประกอบดว้ยขอ้มูลในส่วนของผูป่้วยในและผูป่้วย
นอก และบริษทัด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือในประเทศไทย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงพิจารณารวมส่วนงาน
ด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจโรงพยาบาล ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินน้ีจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานแลว้ 

 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกิจการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
 

3.1.1 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถ 
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้ 
อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้ งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุน 
โดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอในระดบัหน่ึง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสด 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ 

 
ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ คือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา
จนท าใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ การให้บริการทางดา้นการแพทย ์ซ่ึงในการบริหารสินเช่ือ กลุ่มกิจการไดก้ าหนด
เกณฑก์ารจดัระดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ นอกจากน้ีลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คง
และด าเนินธุรกิจกนัมาเป็นเวลานาน ดงันั้น ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่บริษทัมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของความเส่ียง
ดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้อยูใ่นระดบัต ่า  

 
3.1.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น  

 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนในตลาด 
 
กลุ่มกิจการจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการซ้ือสินคา้
จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้น 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าวจะส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการในอนาคต กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิง
อตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้น ผูบ้ริหารมีความเห็นว่ากลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่า 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีการท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวั อยา่งไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 
จะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระส าคญั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงที ่  อตัรำดอกเบีย้    อตัรำดอกเบีย้คงที ่  อตัรำดอกเบีย้    
    มำกกว่ำ 1    ปรับขึน้ลง  ไม่มอีตัรำ   อตัรำ    มำกกว่ำ 1    ปรับขึน้ลง  ไม่มอีตัรำ   อตัรำ 
  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบีย้  รวม  ดอกเบีย้  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบีย้  รวม  ดอกเบีย้ 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 618,608 -       -       367,939,491 213,310,863 581,868,962  0.12 - 1.30 -       -       -       207,731,008 165,094,108 372,825,116  0.12 - 0.75 
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 16,984 -       -       -       -       16,984  1.00 - 1.05 -       -       -       -       -       -       -       
เงินลงทุนระยะสั้น -       -       -       -       142,943,367 142,943,367 -       -       -       -       -       -       -       -       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -       -       -       -       718,218,410 718,218,410 -       -       -       -       -       776,638,142 776,638,142 -       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล               
   และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -       -       -       -       -       -       -       1,768,677,245 -       -       -       -       1,768,677,245  3.75 - 8.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั 9,932,143 -       -       -       -       9,932,143  0.37 - 1.05 2,552,700 -       -       -       -       2,552,700  1.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ               
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -       -       -       -       -       -       -       81,300,000 -       -       -       -       81,300,000  7.50 
 10,567,735 -       -       367,939,491 1,074,472,640 1,452,979,866  1,852,529,945 -       -       207,731,008 941,732,250 3,011,993,203  
               

หนีสิ้นทำงกำรเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น               
   จากสถาบนัการเงิน 114,817,705 -       -       14,238,970 -       129,056,675  อา้งอิงอตัรา 

 ดอกเบ้ีย
 ตลาดเงินและ
 MLR และ MOR 

-       -       -       -       -       -       -       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -       -       -       -       925,605,877 925,605,877  -       -       -       -       679,819,010 679,819,010 -       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 100,000,000 2,526,704,450 915,541,315 -       -       3,542,245,765  MLR 100,000,000 2,526,704,450 915,541,315 -       -       3,542,245,765  MLR 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 2,691,399 9,440,874 -       -       -       12,132,273  3.75 - 4.32 2,390,405 9,119,760 -       -       -       11,510,165  3.85 - 4.31 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 1,000,000 2,000,000 -       -       -       3,000,000  -       -       -       -       -       -        
 218,509,104 2,538,145,324 915,541,315 14,238,970 925,605,877 4,612,040,590  102,390,405 2,535,824,210 915,541,315 -       679,819,010 4,233,574,940  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัรำดอกเบีย้คงที ่  อตัรำดอกเบีย้    อตัรำดอกเบีย้คงที ่  อตัรำดอกเบีย้    
    มำกกว่ำ 1    ปรับขึน้ลง  ไม่มอีตัรำ   อตัรำ    มำกกว่ำ 1    ปรับขึน้ลง  ไม่มอีตัรำ   อตัรำ 
  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบีย้  รวม  ดอกเบีย้  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบีย้  รวม  ดอกเบีย้ 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,600,954 -       -       281,193,197 273,612,651 560,406,802  0.10 - 1.50 -       -       -       203,007,463 258,519,025 461,526,488  0.12 - 0.75 
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 11,178 -       -       -       -       11,178  1.10 - 1.15 -       -       -       -       -       -       -       
เงินลงทุนระยะสั้น -       -       -       -       140,161,731 140,161,731 -       -       -       -       -       119,505,035 119,505,035 -       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -       -       -       -       500,835,884 500,835,884 -       -       -       -       -       547,640,312 547,640,312 -       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ               
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -       -       -       -       -       -       -       1,055,036,600 -       -       -       -       1,055,036,600  4.50 - 8.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนั 4,482,946 2,552,700 -       -       -       7,035,646  0.37 - 1.38 -       2,552,700 -       -       -       2,552,700  1.38 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ               
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -       -       -       -       -       -       -       -       81,300,000 -       -       -       81,300,000  7.50 
 10,095,078 2,552,700 -       281,193,197 914,610,266 1,208,451,241  1,055,036,600 83,852,700 -       203,007,463 925,664,372 2,267,561,135  
               

หนีสิ้นทำงกำรเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น               
   จากสถาบนัการเงิน 1,121,107,788 -       -       17,746,504 -       1,138,854,292  อา้งอิง 956,500,000 -       -       -       -       956,500,000  อา้งอิง 
       อตัราดอกเบ้ีย       อตัราดอกเบ้ีย 
        ตลาดเงิน,        ตลาดเงิน 
       MLR และ MOR        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -       -       -       -       813,453,271 813,453,271 -       -       -       -       -       665,148,590 665,148,590 -       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -       340,000,000 -       2,584,030,669 -       2,924,030,669  อา้งอิง -       -       -       2,546,500,000 -       2,546,500,000 อา้งอิง MLR 
       อตัราดอกเบ้ีย        
        ตลาดเงิน        
        และ        
        MLR        
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 773,625 512,720 -       -       -       1,286,345  2.50 - 4.32 534,810 -       -       -       -       534,810  2.50 - 3.95 
 1,121,881,413 340,512,720 -       2,601,777,173 813,453,271 4,877,624,577  957,034,810 -       -       2,546,500,000 665,148,590 4,168,683,400  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 

3.2 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิและกจิกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการไดท้ าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรก 
 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ช่วยป้องกนัความเส่ียงใหแ้ก่กลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวในอตัราแลกเปล่ียน
ดว้ยการก าหนดอตัราท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินต่างประเทศท่ีจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศท่ีจะตอ้งจ่ายช าระ จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน 
จะน าไปหกักลบลบกนักบัมูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง รายการก าไรและรายการขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์
จะน ามาหกักลบลบกนัในการน าเสนอรายงานทางการเงิน  
 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44.4 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์รายการบนงบการเงินท่ีวดัมูลค่าหรือเปิดเผยดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
• ขอ้มูลระดับท่ี 3 : ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

  มูลค่ำยุติธรรม 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
 ระดบั  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์และหนีสิ้น      
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
   (หมายเหตุ 9, 15) 1 856,478,376 682,386,859 835,521,282 661,730,163 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (สุทธิ)      
   (หมายเหตุ 20) 2 2,874,863,735 2,874,453,745 -        -        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      
   (หมายเหตุ 30) 2 3,565,901,176 2,922,987,899 3,565,901,176 2,545,464,868 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมายเหตุ 43 ง)) 2 -        -        81,300,000 81,300,000 
 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 
3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 1 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสม ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน
จากตวัแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ห้บริการดา้นราคา หรือหน่วยงานก ากบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการใน
ตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งสม ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงก าหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) 
ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ าหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทาง
การเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของ
กิจการเองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้
รายการนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ขอ้ 30 และขอ้ 43 ง) 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กำรประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญัและข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มกิจการ
พิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายช าระผลประโยชน์ 
เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผยใน
หมายเหตุ 32 
 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนส าหรับยอดลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได ้กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน 
ในอดีตและการวเิคราะห์ลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษี โดยการประมาณการของผู ้บริหาร ซ่ึงมีข้อสมมติฐานจากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  
และปรับปรุงด้วยปัจจัยความผนัผวนภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้ ง 
การพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 
ในการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน (หมายเหตุ 17 และ 19) 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้าน
ของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า
หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 
ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั  
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
 
การประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีกลุ่มกิจการ 
ถูกฟ้องร้อง ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาวา่อาจมีผลเสียหายเกิดข้ึน กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับความเสียหาย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าว หากฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้และเช่ือมัน่วา่กลุ่มกิจการจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน กลุ่มกิจการจะไม่บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบบญัชี 
 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน  
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจการด าเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกิจการ
โรงพยาบาล และ (5) กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี  
 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บำงส่วน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 (บำท) 

       กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำย       
   กจิกำรบริหำรจดักำร กจิกำร Healthcare โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือใช้       
 กจิกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำล Solution Provider ในกจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรพฒันำอสังหำริทรัพย์ กำรตดัรำยกำรบัญชีระหว่ำงกนั รวม 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
               

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 5,361,832,690 5,182,376,413 -       -       -       -       -       -       -       -       (3,735,834) (175,240) 5,358,096,856 5,182,201,173 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -       -       -       -       405,688,459 386,234,868 -       -       -       -       (5,527,082) (5,196,850) 400,161,377 381,038,018 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -       -       814,760,252 632,947,386 13,796,491 13,419,806 29,143,916 24,916,779 -       -       (4,302,260) (5,849,824) 853,398,399 665,434,147 
ตนุ้ทนกิจการโรงพยาบาล (3,869,951,183) (3,705,859,756) -       -       -       -       -       -       -       -       5,068,417 4,888,092 (3,864,882,766) (3,700,971,664) 
ตน้ทุนการขายสินคา้ -       -       -       -       (271,955,784) (256,438,498) -       -       -       -       453,219  310,434 (271,502,565) (256,128,064) 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -       -       (631,313,189) (543,672,423) (5,699,595) (5,022,968) (16,150,472) (13,368,532) -       -       8,317,524 737,500 (644,845,732) (561,326,423) 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,491,881,507 1,476,516,657 183,447,063 89,274,963 141,829,571 138,193,208 12,993,444 11,548,247 -       -       273,984 (5,285,888) 1,830,425,569 1,710,247,187 
               

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               
   รายไดอ่ื้น             117,401,299 104,755,873 
   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร             (1,005,396,502) (854,840,378) 
   ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน             (7,002,194) (7,352,567) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (3,237,717) (6,823,017) 
   กลบัรายการ(ค่าเผื่อ)การดอ้ยค่าเงินลงทุน             -       (18,466,520) 
   ตน้ทุนทางการเงิน             (160,500,638) (177,114,456) 
   ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน               
      - บริษทัร่วม             36,075,420 42,673,056 
      - กิจการร่วมคา้             (124,869,937) (88,620,124) 

   ภาษีเงินได ้             (117,951,413) (160,468,389) 

ก าไรส าหรับปี             564,943,887 543,990,665 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการด าเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกิจการ
โรงพยาบาล และ (5) กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (บำงส่วน) ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 (บำท) 

    กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำย    
  กจิกำรบริหำรจดักำร กจิกำร Healthcare โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือใช้    
 กจิกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำล Solution Provider ในกจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ กำรตดัรำยกำรบัญชีระหว่ำงกนั รวม 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
               

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 6,103,096,553 4,410,036,911 484,302,830 297,203,704 1,829,151,649 1,743,245,880 22,040,710 11,346,288 10,914,986 13,810,386 1,073,160,384 (64,894,382) 9,522,667,112 6,410,748,787 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,324,085,156 1,099,285,956 -        -        -        -        -        -        -        -        (128,984,865) (20,442,519) 1,195,100,291 1,078,843,437 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน 8,589,955,383 5,450,115,450 149,147,097 116,850,155 68,096,286 28,344,107 -        -        1,812,643,548 1,667,893,811 (7,327,895,286) (4,292,637,439) 3,291,947,028 2,970,566,084 

รวมสินทรัพย ์ 16,017,137,092 10,959,438,317 633,449,927 414,053,859 1,897,247,935 1,771,589,987 22,040,710 11,346,288 1,823,558,534 1,681,704,197 (6,383,719,767) (4,377,974,340) 14,009,714,431 10,460,158,308 

               
หน้ีสินตามส่วนงาน 1,322,085,148 2,287,744,119 125,661,760 47,306,237 803,132,109 615,735,880 8,591,665 5,861,974 5,577,869 4,953,876 (586,578,450) (213,476,116) 1,678,470,101 2,748,125,970 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน 3,558,305,924 2,410,805,612 48,865,596 48,270,500 16,767,573 2,636,110 30,275,799 24,331,871 1,633,235,698 1,446,428,290 (1,621,009,900) (1,376,032,140) 3,666,440,690 2,556,440,243 

รวมหน้ีสิน 4,880,391,072 4,698,549,731 174,527,356 95,576,737 819,899,682 618,371,990 38,867,464 30,193,845 1,638,813,567 1,451,382,166 (2,207,588,350) (1,589,508,256) 5,344,910,791 5,304,566,213 
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7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินสดในมือ 10,373,263 7,529,522 8,249,597 6,269,031 
เช็คในมือ 2,019,806 2,808,665 628,922 1,929,933 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 359,971,349 281,193,197 207,731,008 203,007,463 
 - ประเภทกระแสรายวนั 208,885,936 263,274,464 156,215,589 250,320,061 
 - ประเภทประจ า 3 เดือน 618,608 5,600,954 -        -        

 581,868,962 560,406,802 372,825,116 461,526,488 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์  0.12 ถึง 1.30  0.10 ถึง 1.50  0.12 ถึง 0.75  0.12 ถึง 0.75 
 - ประเภทประจ า 3 เดือน  0.80 ถึง 1.25  0.25 ถึง 1.35 -         -         
 

8 เงนิลงทุนระยะส้ันกบัสถำบันกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 12 เดือน 16,984 11,178 -        -        

 16,984 11,178 -        -        

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เงินฝากธนาคารประเภทประจ าของกลุ่มกิจการเป็นเงินฝากประจ าประเภท 12 เดือน (พ.ศ. 2559 : 
เงินฝากประจ าประเภท 12 เดือน) กับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ถึง 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2559 :  
ร้อยละ 1.10 ถึง 1.15 ต่อปี) 
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9 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะสั้นของกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใน
หน่วยลงทุนประเภทสะสมทรัพยใ์นตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ีถือไวร้ะยะสั้น 
 
เงินลงทุนระยะสั้นมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรหนี ้  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุนตน้ปี 127,942,325 347,857,081 108,199,517 328,114,273 
บวก  เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี -        20,000,000 -        20,000,000 
หกั จ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งปี -        (239,914,756) -        (239,914,756) 

ราคาทุนปลายปี 127,942,325 127,942,325 108,199,517 108,199,517 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นมีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 127,942,325 127,942,325 108,199,517 108,199,517 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,050,742 5,632,656 5,836,456 4,718,768 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 134,993,067 133,574,981 114,035,973 112,918,285 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรทุน  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุนตน้ปี 6,248,671 294,347,751 6,248,671 294,347,751 
บวก  เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี -        130,025,174 -        130,025,174 
หกั จ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งปี -        (418,124,254) -        (418,124,254) 

ราคาทุนปลายปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

53 

 
9 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นมีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุนปลายปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่า     
   ยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,701,629 338,079 1,701,629 338,079 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,950,300 6,586,750 7,950,300 6,586,750 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หลกัทรัพย์เผ่ือขำย หลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 127,942,325 127,942,325 108,199,517 108,199,517 
ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารทุน 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
บวก  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 8,752,371 5,970,735 7,538,085 5,056,847 

 142,943,367 140,161,731 121,986,273 119,505,035 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีของกลุ่มกิจการจ านวน 134,993,067 บาท (พ.ศ. 2559 : 133,574,981 บาท) 
และเฉพาะบริษทัจ านวน 114,035,973 บาท (พ.ศ. 2559 : 112,918,285 บาท) เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศ  
ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและอาจขายเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนด าเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริษทัจ านวน 7,950,300 บาท (พ.ศ. 2559 : 
6,586,750 บาท) เป็นหน่วยลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ (พ.ศ. 2559 : เป็นหน่วยลงทุนในบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศ) ท่ีจดัประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายและอาจขายเม่ือมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเงินทุน
ด าเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : กลุ่มกิจการและบริษทัขาดทุนจากการจ าหน่ายจ านวน 108,310 บาท) (หมายเหตุ 37) 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560  บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะสั้นจ านวน 139,100 บาท (พ.ศ. 2559 : 4,429,631 บาท) (หมายเหตุ 37) 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - หลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ)  658,310,406 440,792,065 395,959,547 237,904,363 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  43 ก) 37,436,163 28,360,741 25,282,075 35,466 

  695,746,569 469,152,806 421,241,622 237,939,829 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  6,674,119 2,690,317 5,191,447 1,746,235 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 ก) 317,200 5,512,979 4,266,611 -        

  6,991,319 8,203,296 9,458,058 1,746,235 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน  15,459 7,693 -        -        
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  43 ก) -        -        381,072,181 336,982,705 

  15,459 7,693 381,072,181 336,982,705 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 ก) -        -        (44,661,690) (44,661,690) 

  15,459 7,693 336,410,491 292,321,015 

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  3,839,785 5,759,435 3,661,234 4,202,598 
 - บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 ก) 43,335 288,500 -        -        
  3,883,120 6,047,935 3,661,234 4,202,598 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัอ่ืน  (703,740) (888,055) -        -        

  3,179,380 5,159,880 3,661,234 4,202,598 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  12,285,683 18,312,209 5,866,737 11,430,635 
      

  718,218,410 500,835,884 776,638,142 547,640,312 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั      
ลูกหน้ีการคา้ท่ีออกใบแจง้หน้ีแลว้ 323,462,265 326,801,369 177,151,701 149,827,668 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 351,265,244 129,862,218 231,155,880 99,092,821 

 674,727,509 456,663,587 408,307,581 248,920,489 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,417,103) (15,871,522) (12,348,034) (11,016,126) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 658,310,406 440,792,065 395,959,547 237,904,363 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ แยกรายละเอียดตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 203,144,761 219,743,243 109,751,373 103,832,309 
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   1 - 90 วนั 70,106,636 62,253,665 35,480,821 20,453,290 
   91 - 180 วนั 11,449,305 11,284,411 4,613,394 3,794,473 
   181 - 365 วนั 14,785,589 17,228,235 6,336,942 10,049,172 

   มากกวา่ 365 วนั 23,975,974 16,291,815 20,969,171 11,698,424 

 323,462,265 326,801,369 177,151,701 149,827,668 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,417,103) (15,871,522) (12,348,034) (11,016,126) 

 307,045,162 310,929,847 164,803,667 138,811,542 

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 351,265,244 129,862,218 231,155,880 99,092,821 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 658,310,406 440,792,065 395,959,547 237,904,363 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ แยกรายละเอียดตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 920,685 739,512 4,125,142 35,466 
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   1 - 90 วนั 1,134,800 7,489,736 3,379,217 -        
   91 - 180 วนั 484,500 4,945,619 -        -        
   181 - 365 วนั 648,842 6,336,964 -        -        

   มากกวา่ 365 วนั 4,010,164 -        -        -        

 7,198,991 19,511,831 7,504,359 35,466 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        -        -        -        

 7,198,991 19,511,831 7,504,359 35,466 

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 30,237,172 8,848,910 17,777,716 -        

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 37,436,163 28,360,741 25,282,075 35,466 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการพิจารณายอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามอายหุน้ี
ท่ีคา้งช าระแลว้เห็นว่าสามารถไดรั้บช าระคืนยอดลูกหน้ีดงักล่าว กลุ่มกิจการจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับยอดลูกหน้ี
ดงักล่าว  



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 
การเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตน้ปี (15,871,522) (31,231,865) (11,016,126) (9,901,922) 
บวก  ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี (5,843,879) (8,544,203) (3,044,166) (5,660,533) 
หกั  ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 342,331 16,202,666 -        -        

หกั  โอนกลบัในระหวา่งปี - รับช าระ 4,955,967 7,701,880 1,712,258 4,546,329 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญปลายปี (16,417,103) (15,871,522) (12,348,034) (11,016,126) 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (พ.ศ. 2559 : บริษทัยอ่ย - บริษทั ธนบุรีพฒันา
ท่ีดิน จ ากดั และบริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญไวแ้ลว้เตม็จ านวนเป็นเงิน 15,632,410 บาท และ 570,256 บาท ตามล าดบั) 
 

11 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืนมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี -        6,491,229 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งปี -        -        

รับช าระคืนระหวา่งปี -        (6,491,229) 

ยอดคงเหลือปลายปี -        -        

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืนเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี กลุ่มกิจการไดรั้บช าระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้งจ านวนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยาและเวชภณัฑ ์ 108,887,830 102,923,328 83,236,547 77,500,702 
อุปกรณ์การแพทย ์ 86,513,189 96,407,395 -       -        
พสัดุและวสัดุส้ินเปลือง 8,308,654 12,272,380 7,258,026 10,726,841 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - ยาและเวชภณัฑ ์ (1,389,808) (1,650,896) -        -        
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - อุปกรณ์การแพทย ์ (7,797,167) (5,454,212) -        -        
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - พสัดุ (445,991) (450,174) (445,991) (450,174) 
สินคา้ระหวา่งทาง - อุปกรณ์การแพทย ์ 606,975 5,472,210 -        -        

 194,683,682 209,520,031 90,048,582 87,777,369 
 

การเคล่ือนไหวของค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพตน้ปี     
     - ยาและเวชภณัฑ ์ (1,650,896) (704,940) -        -        
     - อุปกรณ์การแพทย ์ (5,454,212) (10,254,865) -        -        
     - พสัดุ (450,174) (308,215) (450,174) (308,215) 
บวก  ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี     
     - ยาและเวชภณัฑ ์ (40,869) (1,014,389) -        -        
     - อุปกรณ์การแพทย ์ (2,475,109) (1,655,736) -        -        
     - พสัดุ (1,403) (141,959) (1,403) (141,959) 
หกั  ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี     
     - ยาและเวชภณัฑ ์ 137,085 -        -        -        
หกั  โอนกลบัในระหวา่งปี     
     - ยาและเวชภณัฑ ์ 164,872 68,433 -        -        
     - อุปกรณ์การแพทย ์ 132,154 6,456,389 -        -        
     - พสัดุ 5,586 -        5,586 -        

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพปลายปี (9,632,966) (7,555,282) (445,991) (450,174) 
 

• ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพส าหรับยาและเวชภณัฑ ์และพสัดุรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจการโรงพยาบาลในก าไรหรือขาดทุน 
• ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพส าหรับอุปกรณ์การแพทยรั์บรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการขายสินคา้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย - บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั ไดก้ลบัรายการค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ
ส าหรับอุปกรณ์การแพทยเ์ป็นจ านวน 6,456,389 บาท เน่ืองจากขายสินคา้ดงักล่าวไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการขายสินคา้ 
ในก าไรหรือขาดทุน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

59 

 

13 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 
 

บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไดท้  าโครงการเพื่อพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทยแ์บบครบวงจร (Healthcare 
Mixed Used Development) กล่าวคือมีคลินิก ศูนยจ์  าหน่ายสินค้า บ้านพกัผูสู้งอายุ และท่ีพกัฟ้ืนส าหรับผูป่้วยรวมอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกนั โดยอยูภ่ายใตกิ้จการ Healthcare Solution Provider  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ.  2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ.  2559 ตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทย ์ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท 
   

ท่ีดินระหวา่งรอพฒันา 915,804,136 -        
งานระหวา่งก่อสร้างและตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัโครงการ 47,779,171 -        

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 8,446,478 -        

 972,029,785 -        
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดน้ าท่ีดินระหวา่งรอพฒันาไปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื
จากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดช้ าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และไดท้ าการ
ไถ่ถอนท่ีดินระหวา่งรอพฒันาดงักล่าวแลว้ 
 

14 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิติดภำระค ำ้ประกนั 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝากธนาคาร     
   - ประเภทออมทรัพย ์ 3,384,593 426,100 -        -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 3 เดือน 4,532,700 2,056,846 2,552,700 -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 10 เดือน -        2,552,700 -        2,552,700 

   - ประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน 2,014,850 2,000,000 -        -        

 9,932,143 7,035,646 2,552,700 2,552,700 
 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

เงินฝากธนาคาร     
   - ประเภทออมทรัพย ์  0.37 ถึง 0.38  0.37 ถึง 0.38 -        -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 3 เดือน  0.80 ถึง 1.00  0.80 ถึง 0.88  1.00 -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 10 เดือน -         1.38 -         1.38 
   - ประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน  0.90 ถึง 1.05  1.00 ถึง 1.35 -        -        



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิติดภำระค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้ าประกันของกลุ่มกิจการเป็นเงินฝากธนาคาร 
ของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ ากัด (มหาชน) บริษัท โมดูลล่า
ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ากดั และบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั ในสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการได้น าเงินฝากประจ าดงักล่าว 
ค ้ าประกันไวก้ับธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนังสือค ้ าประกัน 
จากธนาคาร (หมายเหตุ 26, 30 และ 45)  
 

15 เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริษัท ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวมและ 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท 
   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  713,535,009 542,225,128 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายของกลุ่มกิจการและบริษทั เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและอาจขายเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนด าเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและ 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท 
   

เงนิลงทุนในหุ้นสำมัญ   
ราคาทุนตน้ปี 394,375,350 2,881,727 
บวก  เงินลงทุนเพิ่มระหวา่งปี 345,796 -       
บวก  โอนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในระหวา่งปี 210,190,805 392,583,783 

หกั  จ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งปี (208,965) (1,090,160) 

ราคาทุนปลายปี 604,702,986 394,375,350 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวมและ 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท 
   

ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 604,702,986 394,375,350 

ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 108,832,023 147,849,778 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 713,535,009 542,225,128 

 
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) จากเดิมท่ีแสดงเป็น 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมาเป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีท าการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่
จ านวน 392.58 ลา้นบาท (หมายเหตุ 19 ง)) บริษทับนัทึกก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) จากเดิมท่ีแสดงเป็น
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมาเป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีท าการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่
จ านวน 210.19 ลา้นบาท (หมายเหตุ 19 ข)) บริษทับนัทึกก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
บริษทัมีขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ  านวน 4,629 บาท (หมายเหตุ 38) 
(ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : บริษทัมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน จ านวน 2,483,098 บาท) 
(หมายเหตุ 37) 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนจ านวน 12,268,554 บาท (พ.ศ. 2559 : 4,399,800 บาท) 
(หมายเหตุ 37) 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 สถำนที ่   ทุนช ำระแล้ว  งบกำรเงนิรวม ส่วนแบ่งก ำไร 

 ประกอบธุรกจิ/   (จ ำนวนเงนิ) สัดส่วนกำรถือหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน (วธีิส่วนได้เสีย) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

 ประเทศที่    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ช่ือกจิกำร จดทะเบยีนจัดตั้ง ประเภทธุรกจิ สกุลเงนิ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 

            

บริษทั อุบลรักษ ์จ  ากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 112,500,000 112,500,000  34.04  34.04 294,272,665 286,799,402 18,963,077 23,582,150 

บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ  ากดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 270,909,375 270,909,375  31.87  31.87 160,452,594 156,289,703 17,112,343 19,090,906 

        454,725,259 443,089,105 36,075,420 42,673,056 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 
        งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

        วธีิรำคำทุน 

 สถำนที่       พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ประกอบธุรกจิ/   ทุนช ำระแล้ว (จ ำนวนเงนิ) สัดส่วนกำรถือหุ้น   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน 

 ประเทศที่จด    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 
ช่ือกจิกำร ทะเบียนจดัตั้ง ประเภทธุรกจิ สกลุเงนิ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

              

บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 112,500,000 112,500,000  34.04  34.04 266,984,500 -       266,984,500 266,984,500 -       266,984,500 

บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 270,909,375 270,909,375  31.87  31.87 107,927,000 -       107,927,000 107,927,000 -       107,927,000 

        374,911,500 -       374,911,500 374,911,500 -       374,911,500 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัมีการทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัร่วม 
รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ข) การเปล่ียนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 

พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี (สุทธิ) 443,089,105 422,940,345 374,911,500 374,911,500 
ส่วนแบ่งผลก าไร (สุทธิ) 36,075,420 42,673,056 -         -         
เงินปันผลรับ (24,439,266) (22,524,296) -         -         

ราคาตามบญัชีปลายปี (สุทธิ) 454,725,259 443,089,105 374,911,500 374,911,500 

 
ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัได้รับเงินปันผลจาก บริษทั อุบลรักษ์ จ  ากัด  
เป็นจ านวน 11.49 ล้านบาท และจากบริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน 12.95 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 :  
กลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั เป็นจ านวน 9.57 ลา้นบาท และจากบริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั 
(มหาชน) เป็นจ านวน 12.95 ลา้นบาท)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมรวมเป็นเงินจ านวน 24.44 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2559 : กลุ่มกิจการและบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมรวมเป็นเงินจ านวน 22.52 ลา้นบาท) 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัร่วม - บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั (มหาชน) 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมดงักล่าวประจ าปี พ .ศ.  2560 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ .ศ .  2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  
40.64 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2559 : จากการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมประจ าปี พ.ศ. 2559 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 40.64 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระเงินปันผล
ทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัร่วม - บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมดงักล่าวประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัดงัน้ี 
 
- จ่ายปันผลระหวา่งกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัร่วม เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 

จ านวน 11.25 ลา้นบาท อนุมติัจ่ายวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
- จ่ายปันผลประจ าปี ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท จ านวน 22.50 ลา้นบาท 

อนุมติัจ่ายวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560  
 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัร่วมดงักล่าว คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  
11.25 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
(พ.ศ. 2559 : จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมประจ าปี พ.ศ. 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  
16.88 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559) 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษทัร่วมท่ีเป็นสาระส าคญั 
 

ขอ้มูลทางการเงินส าหรับบริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั และ บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 บริษัท อุบลรักษ์ จ ำกดั บริษัท สิริเวช จันทบุรี จ ำกดั (มหำชน) รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 

       

สินทรัพยห์มุนเวยีน 217 231 147 174 364 405 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 477 482 425 340 902 822 
หน้ีสินหมุนเวยีน (114) (142) (107) (61) (221) (203) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (134) (147) (9) (10) (143) (157) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 446 424 456 443 902 867 
       

รายได ้ 657 638 536 517 1,193 1,155 
ก าไรสุทธิ 56 69 53 60 109 129 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ -    -    1 1 1 1 

ก าไรเบด็เสร็จรวม 56 69 54 61 110 130 
 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 

 บริษัท อุบลรักษ์ จ ำกดั บริษัท สิริเวช จันทบุรี จ ำกดั (มหำชน) รวม 

 
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

 

 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 424 383 443 423 867 806 
ก าไรในระหวา่งปี 56 69 53 60 109 129 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -    -    1 1 1 1 

เงินปันผล (34) (28) (41) (41) (75) (69) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 446 424 456 443 902 867 
 

 
 

 
 

 
 

ร้อยละการถือครอง  34.04  34.04  31.87  31.87  
 ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 152 145 145 141 297 286 

มูลค่ายติุธรรมท่ีสูงกวา่ตน้ทุนของเงินลงทุนตามสดัส่วน       
   การถือครองเดิมก่อนการเพิ่มส่วนไดเ้สีย (38) (38) -    -    (38) (38) 
ค่าความนิยม 180 180 15 15 195 195 

มูลค่าตามบญัชี 294 287 160 156 454 443 
 

 
 

 
 

 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย       
   (หมายเหตุ 16ก)) 294 287 160 156 454 443 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 

     งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

     วธีิรำคำทุน  

     พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 เงนิปันผลรับ 

   ทุนช ำระแล้ว (จ ำนวนเงนิ) สัดส่วนกำรถือหุ้น  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

 จดัตั้งขึน้   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

บริษทัย่อยโดยตรง ในประเทศ ลกัษณะธุรกจิ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
               

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 430,000,000 388,271,118  56.91  55.87 238,918,787 -        238,918,787 155,497,358 -        155,497,358 21,692,689 8,677,075 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั ไทย บริหารจดัการและใหบ้ริการรักษาเฉพาะดา้น             
     โรคหวัใจ 100,000,000 100,000,000  99.98  99.98 249,880,000 -        249,880,000 249,880,000 -        249,880,000 -        -        
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไทย ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์             
     แก่ผูป่้วยท่ีบา้นและศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย 1,150,000,000 1,150,000,000  99.99  99.99 1,150,000,000 -        1,150,000,000 1,150,000,000 -        1,150,000,000 -        -        
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั  ไทย จ าหน่ายยาและวสัดุเคร่ืองมือทางทนัตกรรม 31,932,650 31,932,650  99.43  99.43 144,526,240 (31,511,767) 113,014,473 144,526,240 (31,511,767) 113,014,473 -        -        
บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 700,000,000 700,000,000  100.00  100.00 1,051,597,350 -        1,051,597,350 1,051,597,350 -        1,051,597,350 -        -        
บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 800,000,000 800,000,000  99.78  99.78 798,256,400 (798,256,400) -        798,256,400 (798,256,400) -        -        -        
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั ไทย ใหค้  าปรึกษาและ             
     เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18,000,000 18,000,000  70.00  70.00 12,600,000 (4,600,000) 8,000,000 12,600,000 (4,600,000) 8,000,000 -        -        
บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จ ากดั ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 90,000,000 90,000,000  99.99  99.99 90,000,000 -        90,000,000 90,000,000 -        90,000,000 -        -        

บริษทั  บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 1,223,176,700 -              99.99              - 2,111,913,029 -        2,111,913,029 -        -        -        -        -        

       5,847,691,806 (834,368,167) 5,013,323,639 3,652,357,348 (834,368,167) 2,817,989,181 21,692,689 8,677,075 

 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 พ.ศ. 2560 (พนับำท) 

  บริษัท 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎร์ยนิด ี
 จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท 
 ทันตสยำม 
 จ ำกดั 

 บริษัท ธนบุรี 
 พฒันำที่ดนิ 
 จ ำกดั 

 บริษัท โมดูลล่ำ 
 ซอฟท์แวร์ 
 เอก็ซ์เปอร์ตีส 
 จ ำกดั  รวม 

      

ส่วนที่หมุนเวยีน      
สินทรัพย ์ 182,039  191,248  2,320  16,584  392,191  

หน้ีสิน (54,353) (186,085) (469,902) (32,088) (742,428) 

รวมสินทรัพย(์หน้ีสิน)หมุนเวยีนสุทธิ 127,686 5,163 (467,582) (15,504) (350,237) 
      

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน      
สินทรัพย ์ 532,523  14,692  352,303  5,457  904,975 

หน้ีสิน (39,823) (4,801) -        (6,779) (51,403) 

รวมสินทรัพย(์หน้ีสิน)ไม่หมุนเวยีนสุทธิ 492,700 9,891 352,303 (1,322) 853,572 
      

สินทรัพย์(หนีสิ้น)สุทธิ 620,386 15,054 (115,279) (16,826) 503,335 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป (ต่อ) 
 พ.ศ. 2559 (พนับำท) 

  บริษัท 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎร์ยนิด ี
 จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท 
 ทันตสยำม 
 จ ำกดั 

 บริษัท ธนบุรี 
 พฒันำที่ดนิ 
 จ ำกดั 

 บริษัท โมดูลล่ำ 
 ซอฟท์แวร์ 
 เอก็ซ์เปอร์ตีส 
 จ ำกดั  รวม 

      

ส่วนที่หมุนเวยีน      
สินทรัพย ์ 135,706 240,640 8,097 5,829 390,272 

หน้ีสิน (77,259) (239,562) (489,012) (25,455) (831,288) 

รวมสินทรัพย(์หน้ีสิน)หมุนเวยีนสุทธิ 58,447 1,078 (480,915) (19,626) (441,016) 
      

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน      
สินทรัพย ์ 530,053 16,833 349,398 5,518 901,802 

หน้ีสิน (70,075) (6,809) (4,000) (4,739) (85,623) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 459,978 10,024 345,398 779 816,179 
      

สินทรัพย์(หนีสิ้น)สุทธิ 518,425 11,102 (135,517) (18,847) 375,163 
 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดด้านล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 พ.ศ. 2560 (พนับำท) 

  บริษัท 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎร์ยนิด ี
จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท 
 ทันตสยำม 
 จ ำกดั 

 บริษัท ธนบุรี  
 พฒันำที่ดนิ  
 จ ำกดั 

 บริษัท โมดูลล่ำ 
 ซอฟท์แวร์  
 เอก็ซ์เปอร์ตีส 
 จ ำกดั  รวม 

      

รายได ้ 627,475  405,567 36,000  29,144  1,098,186 
ก าไรก่อนภาษี 27,022 6,381 19,132  4,019  56,554 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (4,079) (2,509) 1,104  (942) (6,426) 
ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 22,943  3,872 20,236  3,077  50,128 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,447) 80 -       (1,056) (3,423) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 20,496 3,952 20,236 2,021 46,705 
      

สดัส่วนการถือหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ)  43.09  0.57  0.22  30.00  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9,045 22 45 606 9,718 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9,178 -       -       -       9,178 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (17,134) -       -       -       (17,134) 
ยอดสะสมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 267,293  (125) (458) (5,048) 261,662 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ต่อ) 
 พ.ศ. 2559 (พนับำท) 

  บริษัท 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎร์ยนิด ี
จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท 
 ทันตสยำม 
 จ ำกดั 

 บริษัท ธนบุรี  
 พฒันำที่ดนิ  
 จ ำกดั 

 บริษัท โมดูลล่ำ 
 ซอฟท์แวร์  
 เอก็ซ์เปอร์ตีส 
 จ ำกดั  รวม 

      

รายได ้ 713,179 386,089 -       24,917 1,124,185 
ก าไรก่อนภาษี 90,043 5,817 9,407 2,936 108,203 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (17,162) (6,249) 3,679 (773) (20,505) 
ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 72,881 (432) 13,086 2,163 87,698 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (275) (792) -       (1,100) (2,167) 
      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 72,606 (1,224) 13,086 1,063 85,531 

สดัส่วนการถือหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ)  44.13  0.57  0.22  30.00  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 32,041 (7) 30 319 32,383 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (6,854) -       -       -       (6,854) 
ยอดสะสมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 224,394 (147) (504) (5,654) 218,089 
 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

 พ.ศ. 2560 (พนับำท) 

  บริษัท 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎร์ยนิด ี
จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท 
 ทันตสยำม 
 จ ำกดั 

 บริษัท ธนบุรี 
 พฒันำที่ดนิ 
 จ ำกดั 

 บริษัท โมดูลล่ำ 
 ซอฟท์แวร์ 
 เอก็ซ์เปอร์ตีส
 จ ำกดั  รวม 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

เงินสดไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 74,193 39,502 35,070 4,442 153,207 

ดอกเบ้ียรับ 282 20 -       18 320 

จ่ายดอกเบ้ีย (2,558) (8,706) (39,047) (315) (50,626) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (9,348) (3,241) (1,800) (872) (15,261) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 62,569 27,575 (5,777) 3,273 87,640 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (53,166) (2,882) -       (279) (56,327) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 44,560 (22,804) -       4,500 26,256 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 53,963 1,889 (5,777) 7,494 57,569 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 41,379 3,015 8,097 488 52,979 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 95,342  4,904 2,320 7,982 110,548 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป (ต่อ) 

 พ.ศ. 2559 (พนับำท) 

  บริษัท 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎร์ยนิด ี
จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท 
 ทันตสยำม 
 จ ำกดั 

 บริษัท ธนบุรี  
 พฒันำที่ดนิ  
 จ ำกดั 

 บริษัท โมดูลล่ำ 
 ซอฟท์แวร์  
 เอก็ซ์เปอร์ตีส 
 จ ำกดั  รวม 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
เงินสดได(้จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 135,395 (30,632) 28,276 2,372 135,411 
ดอกเบ้ียรับ 489 22 -       6 517 
จ่ายดอกเบ้ีย (368) (7,715) (21,202) (118) (29,403) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (14,273) (1,218) (1,350) (462) (17,303) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 121,243 (39,543) 5,724 (1,798) 89,222 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (238,258) (1,635) -       (2,019) (241,912) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 22,398 40,830 -       682 63,910 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (94,617) (348) 5,724 461 (88,780) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 135,996 3,363 2,373 27 141,759 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 41,379 3,015 8,097 488 52,979 
 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัยอ่ยก่อนการตดับญัชีรายการระหวา่งกนั 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 วธีิรำคำทุน 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 2,817,989,181 1,727,989,181 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2,195,334,458 1,090,000,000 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 5,013,323,639 2,817,989,181 

 
ค) เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน  

 
1) บริษัทน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีได้มา (วนัท่ีบริษัทมีอ านาจใน 

การควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
2) รอบระยะเวลาบัญชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกันกับของบริษทั ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีน ามาใช้ในการจดัท า 

งบการเงินรวมเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2559 : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559)  

3) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของ
กลุ่มกิจการ ได้แสดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดง 
ฐานะการเงินรวม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 
ง) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 

 
จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 400,000,000 บาท (หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 
388,271,118 บาท (หุ้นสามญั 388,271,118 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดอ้อก ทั้งน้ี
เพื่อให้ทุนจดทะเบียนคงเหลือเป็นจ านวนท่ีมีการช าระค่าหุ้นครบถว้นแลว้เท่านั้น การลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวส่งผลให้
บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 54.23 เป็นร้อยละ 55.87 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 388,271,118 บาท (หุ้นสามญั 388,271,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) เป็นทุนจด
ทะเบียน 430,000,000 บาท (หุน้สามญั 430,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) โดยจะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 
10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน โดยจ าหน่ายในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ก าหนดจ่ายค่าหุ้นเป็น 3 งวด งวดท่ี 1 ภายในวนัท่ี  
15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งวดท่ี 2 ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 และงวดท่ี 3 ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ ากดั (มหาชน) 
งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 21,692,689 หุน้ และบริษทัไดจ้องและจ่ายช าระค่าหุน้ส่วนท่ีผูถื้อหุน้เดิม
ไม่ได้ใช้สิทธ์ิ จ  านวน 6,114,454 หุ้น รวมเป็นจ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 27,807,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาท  
(มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นเงิน 83,421,429 บาท บริษทัยอ่ย -  บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 การลงทุนเพิ่มดงักล่าวส่งผลกระทบให้บริษทัมีสัดส่วนการถือครองเพิ่มข้ึน 
จากเดิมร้อยละ 55.87 เป็นร้อยละ 56.91 
 

จ) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั  
 
จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทยอ่ยคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 
300,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 200,000,000 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมโดยเรียกช าระค่าหุน้ร้อยละ 25 
ของหุน้ท่ีจดทะเบียนเพิ่ม บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้จ านวน 50,000,000 บาท (หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท) ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 การลงทุนเพิ่มดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทั 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นบริษทัยอ่ย-บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
75.00 ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) รวมเป็นเงิน
จ านวน 150,000,000 บาท 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 
จ) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั (ต่อ) 

 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษัทย่อยคร้ังท่ี1/2559 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
300,000,000 บาท (หุ้นสามญั 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 1,300,000,000 บาท  
(หุน้สามญั 130,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 1,000,000,000 บาท ให้กับผูถื้อหุ้นเดิมโดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 85.00  
ของหุ้นท่ีจดทะเบียนเพิ่ม ส่งผลให้บริษทัยอ่ย-บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจ านวน 1,150,000,000 บาท บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 850,000,000 บาท 
(หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.50 บาท) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 การลงทุนเพิ่มดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทั 
 

ฉ) การลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาล อุตรดิตถธ์นบุรี จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จ ากดั ในประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท (หุ้นสามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
ร้อยละ 99.99 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 75.00 คิดเป็นเงินจ านวน 90,000,000 บาท (หุ้นสามญั 
11,999,700 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 7.50 บาท) 

 
ช) การลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั 

 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท า
โครงการโรงพยาบาลศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบ ารุงเมือง) รวมถึงการเขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (MOU) 
สัญญาจ าน าหุน้ (Share Pledge Agreement) และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง (Definitive Agreement) ซ่ึงมีมูลค่าลงทุน 2,100 ลา้นบาท 
โดยการซ้ือหุ้นในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั (“BMP”) จากบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“PLE”) 
และผูถื้อหุ้นของ BMP (Share Transaction) ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนั
โดยสุจริตเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Closing) หากรายการดงักล่าวไม่เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด (Closing) บริษทัและ PLE 
ผูกพนัท่ีจะด าเนินการรับโอนสิทธิการเช่าในอาคารโซโห (บ ารุงเมืองพลาซ่า) บนพื้นท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภากาชาดไทย 
และสังหาริมทรัพยท่ี์ใชใ้นการใหบ้ริการจาก BMP (Asset Transaction) ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน (Closing) ภายในวนัท่ี 
30 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีคู่สญัญาจะไดต้กลงกนัโดยสุจริตเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพธนบุรี  
(ถนนบ ารุงเมือง) ตลอดจนการเขา้ท าสญัญา ความตกลง และการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัโครงการนั้น 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 
ช) การลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั (ต่อ) 

 
ทั้งน้ี ลกัษณะของการเขา้ท าโครงการโรงพยาบาลศูนยฟ้ื์นฟสุูขภาพธนบุรี (ถนนบ ารุงเมือง) อาจด าเนินการโดยวธีิใดวธีิหน่ึง 
ดงัน้ี 
 
1) Share Transaction:  บริษัทซ้ือหุ้นใน BMP จาก PLE และผูถื้อหุ้นของ BMP (ซ่ึงเป็นคนของ PLE จ านวน 9 คน) 

จ านวน 23,261,166 หุน้ คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 โดยคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
หรือหากไม่สามารถด าเนินการตาม Share Transaction ไดท้นัในเวลาดงักล่าว 

2) Asset Transaction: บริษทัรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บ ารุงเมืองพลาซ่า) และ
สังหาริมทรัพยท่ี์ใชใ้นการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท ์จาก BMP โดยคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน
วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
โดยการเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัได้วางเงินมดัจ าท่ีเรียกคืนได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (Refundable Deposit) จ านวน
ทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน MOU ซ่ึงไดแ้ก่ วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ  านวน 300 ลา้นบาท และวนัท่ี  
8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ  านวน 200 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้าย Refundable Deposit ครบถว้นตามจ านวนและเวลาท่ีก าหนด
ใน MOU ซ่ึงถือเป็น Refundable Deposit ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ดว้ยแลว้ โดย Refundable Deposit 
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าหุ้น (กรณีท่ีเป็น Share Transaction) หรือทรัพยสิ์น (กรณีท่ีเป็น Asset Transaction) ในการน้ี  
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กบั PLE โดยสัญญา 
ซ้ือขายหุ้นมีขอ้ตกลงให้ผูข้ายรับผิดชดใช ้(Indemnification) กรณีหลงัจาก Closing ไปไม่เกินเวลาท่ีก าหนด หากมีเหตุให้
ทาง BMP ตอ้งรับผิดตามสญัญากบับุคคลอ่ืนหรือจากการท่ีมีบุคคลอ่ืนมาฟ้องร้อง BMP อนัเน่ืองจากเหตุท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ี
ผูข้ายเป็นเจา้ของหุ้นอยูด่ว้ย ทั้งน้ี บริษทัจะไดรั้บมาซ่ึงหุ้นหรือทรัพยสิ์นแลว้แต่กรณีเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จถูกตอ้ง
ครบถว้น และใหช้ าระเงินส่วนท่ีเหลือ 1,600 ลา้นบาทในวนัท่ีก าหนดแลว้แต่กรณี ส าหรับการซ้ือหุน้ตามสัญญาซ้ือขายหุน้ 
(และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) นั้น บริษทัจะได้รับมาซ่ึงหุ้นใน BMP และช าระเงินค่าหุ้นดงักล่าว เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จ
ถูกตอ้งครบถว้น ภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนั ซ่ึงเป็นวนัด าเนินการ
เสร็จส้ิน (Closing) ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาดงักล่าวท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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17 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ) 
 

ช) การลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  บริษทัไดจ่้ายช าระเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 1,600 ลา้นบาท รวมเป็นเงินท่ีจ่ายช าระแลว้
ทั้งส้ินจ านวน 2,100 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือครองในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั 
ร้อยละ 99.99 บริษทับนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบนัทึกเป็นการซ้ือ
สินทรัพยใ์นงบการเงินรวมเน่ืองจากรายการดงักล่าวไม่เขา้นิยามของการซ้ือธุรกิจตามองคป์ระกอบของธุรกิจสามประเภท 
คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
 พนับำท 
  

สินทรัพยห์มุนเวยีน 49,579 
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (หมายเหตุ 23) 2,376,644 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,493 
หน้ีสินหมุนเวยีน (82,419) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 24) (231,417) 
 - อ่ืน (4,967) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(สุทธิ) 2,111,913 

  
เงินสดจ่าย - ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญา 2,100,000 
 - ค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน 11,913 

รวมเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน 2,111,913 
  

เงินสดรับจากการลงทุน 44,720 
หกั  เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน (2,111,913) 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุน (ในงบกระแสเงินสด) (2,067,193) 

 
ซ) การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาทบทวนค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาและท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัย่อย
รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ แลว้เห็นสมควรให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
จ านวน 834.37 ลา้นบาท 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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18 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) 

 

ก) บนัทึกความตั้งใจร่วมลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้ าบนัทึกความตั้งใจร่วมลงทุนร่วมกบั Aung Shwe Thee Construction Limited 
เพื่อตั้ง “กิจการร่วมคา้” ประเภทการร่วมคา้เพื่อด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

กิจการร่วมคา้ดงักล่าวตั้งใจมีทุนจดทะเบียนจ านวน 15.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัถือหุ้นในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว 
ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวยงัไม่ได ้
จดทะเบียนจดัตั้งและบริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าหุน้ในกิจการร่วมคา้ 

 

ข) เงินลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมกบั Wego Holding Company Limited เพื่อตั้ง “กิจการร่วมคา้” ในช่ือ 
“Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเภทการร่วมคา้) 
เพื่อด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน สญัญาน้ีมีอาย ุ20 ปี  
 

กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 230.00 ลา้นเรนมินบิ 
บริษทัถือหุน้ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 58.00 ของทุนจดทะเบียน บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้บางส่วนจ านวน 
90.00 ลา้นเรนมินบิ (เทียบเท่า 500.00 ลา้นบาท) ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และจ่ายช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 43.40 
ลา้นเรนมินบิ (เทียบเท่า 224.37 ลา้นบาท) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ในกิจการร่วมคา้รวมเป็นเงินลงทุนจ านวน 724.37 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “Weihai Thonburi Medical Equipment 
Company Limited” เป็น “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited” 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “Weihai Thonburi Healthcare Investment 
Company Limited” เป็น “Weihai Welly Hospital Company Limited” 
 

จากการประชุมคณะกรรมการของกิจการร่วมคา้ - Weihai Welly Hospital Company Limited คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 20.00 ลา้นเรนมินบิ เป็นทั้งส้ิน 250.00 ลา้นเรนมินบิ บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นเป็นเงินจ านวน 11.60 ลา้นเรนมินบิ (เทียบเท่า 58.02 ลา้นบาท) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 กิจการร่วมคา้ดงักล่าว 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ค) เงินลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมกบั GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd. 
และ WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่อตั้ ง “กิจการร่วมค้า” ในช่ือ “Ar Yu International Health Care 
Company Limited” ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเภทการร่วมคา้) เพื่อด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบักิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

81 

 
18 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ค) เงินลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ต่อ) 
 

กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา) บริษทัถือหุน้ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน กิจการร่วมคา้ดงักล่าวเรียกช าระค่าหุน้ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน บริษทัไดจ่้ายช าระ
ค่าหุ้นบางส่วนจ านวน 3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 99.88 ลา้นบาท) ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 และจ่ายช าระ
ค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 66.90 ลา้นบาท) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ในกิจการร่วมคา้รวมเป็นเงินลงทุนจ านวน 166.78 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ท าสัญญากับ WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่อซ้ือหุ้น 
ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co., Ltd. การท าสัญญาดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมคา้
ของบริษทัจะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.00 เป็นร้อยละ 40.00 อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระ
ค่าหุน้ดงักล่าว 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักิจการร่วมคา้มีดงัต่อไปน้ี 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น 

  สถำนที่ประกอบธุรกจิ/  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
กจิกำรร่วมค้ำ ประเภทธุรกจิ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

Weihai Welly Hospital  โรงพยาบาลเอกชน สาธารณรัฐประชาชนจีน  58.00  58.00 
   Company Limited     
Ar Yu International Health Care โรงพยาบาลเอกชน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียร์มาร์  10.00 -     
   Company Limited     
 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 635,754,332 -        724,374,456 -        
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 224,799,200 724,374,456 224,799,200 724,374,456 
ส่วนแบ่งขาดทุนระหวา่งปี (124,869,937) (88,620,124) -        -        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

   ของกิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนเสีย 4,691,437 -        -        -        

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 740,375,032 635,754,332 949,173,656 724,374,456 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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18 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับกิจการร่วมคา้ ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สียแสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป  
  Ar Yu International Health Care  
 Weihai Welly Hospital Company Limited Company Limited* รวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม ณ วนัที ่31 ธันวำคม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

สินทรัพยห์มุนเวยีน 107 242 500 -    607 242 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 860 879 1,044 -    1,904 879 
หน้ีสินหมุนเวยีน (87) (86) (28) -    (115) (86) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -    -    (25) -    (25) -    

สินทรัพยสุ์ทธิ 880 1,035 1,491 -    2,371 1,035 
       

รายได ้ 97 37 -    -    97 37 
ขาดทุนสุทธิ (213) (153) (11) -    (224) (153) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8 -    -    -    8 -    

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (205) (153) (11) -    (216) (153) 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของกิจการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มกิจการและกิจการร่วมคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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18 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการร่วมคา้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
  Ar Yu International Health Care  
 Weihai Welly Hospital Company Limited Company Limited* รวม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (153) -    -    -    (153) -    
ขาดทุนสุทธิในระหวา่งปี (213) (153) (11) -    (224) (153) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งปี 8 -    -    -    8 -    

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (358) (153) (11) -    (369) (153) 
       

ร้อยละการถือครอง  58.00  58.00  10.00 -       
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (208) (88) (1) -    (209) (88) 
เงินลงทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724 -    -    -    724 -    

ลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 58 724 167 -    225 724 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  574 636 166 -    740 636 
 

* ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ค านวณข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั และไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ98หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารของ 
กลุ่มบริษทัเช่ือวา่มูลค่าของเงินลงทุนไม่มีความแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญั หากส่วนแบ่งดงักล่าวค านวณจากงบการเงินซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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19 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ)  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน    ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน 
  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั 155,765,138 (1,917,119) 153,848,019 201,226,840 (20,383,639) 180,843,201 
เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทัยอ่ย 98,694,517 -        98,694,517 88,219,517 -        88,219,517 

 254,459,655 (1,917,119) 252,542,536 289,446,357 (20,383,639) 269,062,718 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน 
  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั 149,912,486 (1,917,119) 147,995,367 195,374,188 (20,383,639) 174,990,549 

 149,912,486 (1,917,119) 147,995,367 195,374,188 (20,383,639) 174,990,549 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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19 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 สัดส่วนกำรถือหุ้น  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ มูลค่ำเงนิลงทุน  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ มูลค่ำเงนิลงทุน  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ มูลค่ำเงนิลงทุน  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ มูลค่ำเงนิลงทุน 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 มูลค่ำเงนิลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) มูลค่ำเงนิลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) มูลค่ำเงนิลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) มูลค่ำเงนิลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) 

  ร้อยละ  ร้อยละ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

เงินลงทุนทัว่ไปในหุ้นสำมญั               
เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั               
- บริษทัอ่ืน               
บริษทั โรงพยาบาลร้อยเอด็-ธนบุรี จ  ากดั  19.88  19.88 39,343,800 -        39,343,800 39,343,800 -        39,343,800 39,343,800 -        39,343,800 39,343,800 -        39,343,800 
บริษทั โรงพยาบาลเพชรพระยา จ  ากดั -     12.22 -        -        -        18,466,520 (18,466,520) -        -        -        -        18,466,520 (18,466,520) -        
บริษทั โรงพยาบาลธนกาญจน ์จ ากดั  11.33  11.33 8,674,633 -        8,674,633 8,674,633 -        8,674,633 8,674,633 -        8,674,633 8,674,633 -        8,674,633 
บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) -     10.00 -        -        -        43,651,198 -        43,651,198 -        -        -        43,651,198 -        43,651,198 
บริษทั โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ - ธนบุรี จ  ากดั  10.00  10.00 30,000,000 -        30,000,000 15,000,000 -        15,000,000 30,000,000 -        30,000,000 15,000,000 -        15,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ ากดั  8.70  8.70 29,694,800 -        29,694,800 29,694,800 -        29,694,800 29,694,800 -        29,694,800 29,694,800 -        29,694,800 
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จ ากดั  5.00  5.00 8,000,000 (1,917,119) 6,082,881 8,000,000 (1,917,119) 6,082,881 8,000,000 (1,917,119) 6,082,881 8,000,000 (1,917,119) 6,082,881 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั  0.20  0.20 136,400 -        136,400 136,400 -        136,400 136,400 -        136,400 136,400 -        136,400 

               

- บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั               
บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จ  ากดั  16.67  16.67 25,000,000 -        25,000,000 25,000,000 -        25,000,000 19,147,348 -        19,147,348 19,147,348 -        19,147,348 
บริษทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน)  7.89  7.89 14,165,505 -        14,165,505 12,509,489 -        12,509,489 14,165,505 -        14,165,505 12,509,489 -        12,509,489 
บริษทั เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์จ  ากดั  0.75  0.75 750,000 -        750,000 750,000 -        750,000 750,000 -        750,000 750,000 -        750,000 

               

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทัย่อย               
- บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั               
บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั   14.00  14.00 50,400,000 -        50,400,000 44,800,000 -        44,800,000 -        -        -        -        -        -        
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ  ากดั  14.00  14.00 28,000,000 -        28,000,000 28,000,000 -        28,000,000 -        -        -        -        -        -        
บริษทั โรงพยาบาลสิโรรส จ ากดั (มหาชน)  11.83  13.33 20,294,517 -        20,294,517 15,294,517 -        15,294,517 -        -        -        -        -        -        
บริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ  ากดั -     10.00 -        -        -        125,000 -        125,000 -        -        -        -        -        -        

   254,459,655 (1,917,119) 252,542,536 289,446,357 (20,383,639) 269,062,718 149,912,486 (1,917,119) 147,995,367 195,374,188 (20,383,639) 174,990,549 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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19 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  วธีิรำคำทุน วธีิรำคำทุน 

   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  269,062,718 258,491,010 174,990,549 166,843,841 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งปี 19 ก), 19 ค), 19 จ), 19 ช) 27,256,016 52,513,228 16,656,016 35,713,228 
โอนไปเป็นเงินลงทุนระยะยาว      
   ในตราสารทุน 15 (43,651,198) (9,100,000) (43,651,198) (9,100,000) 
จ าหน่ายเงินลงทุนระหวา่งปี  -        (14,000,000) -        -        
รับเงินคืนจากการลดทุน 19 ฉ) -        (375,000) -        -        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง      
   จากการช าระบญัชี 19 ฉ), 19 ฌ) (18,591,520) -        (18,466,520) -        
กลบัรายการ(ค่าเผือ่)การดอ้ยค่า      

   ระหวา่งปี 19 ฌ) 18,466,520 (18,466,520) 18,466,520 (18,466,520) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี  252,542,536 269,062,718 147,995,367 174,990,549 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลสิโรรส จ ากดั (มหาชน) 

 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั 
โรงพยาบาลสิโรรส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 
5,000,000 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธ์ิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนทั้งหมดจ านวน 40,000,000 หุน้ โดยบริษทัยอ่ยไดจ้องและใชสิ้ทธ์ิ
ในการเพิ่มทุนนอ้ยกวา่สิทธ์ิท่ีไดรั้บ การจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย - บริษทั 
โรงพยาบาล ราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากเดิมร้อยละ 13.33 เป็นร้อยละ 11.83 
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19 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)  
โดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 527,124 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22.80 บาท รวมเป็นจ านวนเงินจ านวน 12,018,428 บาท  
การเขา้ลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทั 
 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) จากเดิมท่ีแสดงเป็น
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 210.19 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน) 
 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 828,008 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินท่ีช าระค่าหุ้นทั้งส้ินจ านวน
1,656,016 บาท การจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทั 
 

ง) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) จากเดิมท่ีแสดงเป็น 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 392.58 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

จ) เงินลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั และ บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ ากดั 
 

บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั ให้แก่นาย คิมคริสเตียน วา๊ฟไฟท ์
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 400,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,000,000 บาท โดยรับช าระค่าหุน้
ทั้งจ านวนในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว การจ าหน่าย 
เงินลงทุนดงักล่าวส่งผลใหส้ดัส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย ลดลงจากร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 14.00 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ ากดั ให้แก่นาย คิมคริสเตียน 
วา๊ฟไฟท์ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 1,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,000,000 บาท 
โดยรับช าระค่าหุน้ทั้งจ านวนในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว 
การจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลใหส้ดัส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย ลดลงจากร้อยละ 20.00 เป็นร้อยละ 14.00 
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19 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
จ) เงินลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั และ บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ ากดั (ต่อ) 

 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทัธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัจ านวน 
5,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,600,000 บาท การจ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือครองของบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั เพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญั
จ านวน 5,600,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,600,000 บาท การจ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั เพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญั
จ านวน 5,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,600,000 บาท การจ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุน้ของบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั รวมเป็นจ านวน 16,800,000 บาท 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยได้จ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด เพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญั
จ านวน 5,600,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท เป็นเงินจ านวน 5,600,000 บาท การจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย 

 
ฉ) เงินลงทุนในบริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดรั้บคืนเงินค่าหุน้จากบริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 375,000 บาท 
(50,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.50 บาท) เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไดท้ าการลดทุนจดทะเบียนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน การ
จ่ายคืนจากการลดทุนดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทัยอ่ย 
 
บริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บคืนเงินค่าหุน้จากการช าระบญัชีของบริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั 
เป็นจ านวนเงิน 256,575 บาท บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนแบ่งก าไรจากการช าระบญัชีจ านวน 131,575 บาท ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
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19 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 
 

ช) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ - ธนบุรี จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ - ธนบุรี จ ากดั จ านวน 
3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท บริษทัได้จ่ายช าระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50.00 คิดเป็นเงินจ านวน 15,000,000 บาท 
(หุน้สามญั 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.00 บาท) การเขา้ลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือครองร้อยละ 10.00  
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ - ธนบุรี จ ากดั เพิ่มเติมส าหรับ
หุน้สามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท การจ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทั 

 

ซ) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ ากดั 
 

จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ ากดั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 230,000,000 บาท (หุน้สามญั 23,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท) 
เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
40,000,000 บาท แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วน 23 หุน้สามญัเดิมต่อ 4 หุน้สามญัเพิ่มใหม่ ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 25.00 บาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ 
จ ากดั โดยการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 347,826 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 8,694,800 บาท การเขา้
ลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือครองของบริษทั 

 

ฌ) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเพชรพระยา จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้รับคืนเงินค่าหุ้นจากการช าระบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลเพชรพระยา จ ากัด  
เป็นจ านวนเงิน 379,845 บาท บริษทักลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว และรับรู้ก าไรจากการช าระบญัชี
จ านวน 379,845 บาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ญ) การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนโดยพิจารณา
จากผลขาดทุนจากการด าเนินงานท่ีผา่นมาและท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัอ่ืน รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ แลว้ เห็นสมควร 
ให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 1,917,119 บาท 
(พ.ศ. 2559 : 20,383,639 บาท) 
 

ฎ) อ่ืน ๆ 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนรวมเป็นเงิน 13,591,637 บาท และเฉพาะบริษัท  
12,591,637 บาท (พ.ศ. 2559 : กลุ่มกิจการ 20,987,660 บาท และเฉพาะบริษทั 20,962,860 บาท) (หมายเหตุ 37) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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20 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (สุทธิ)  
 

 งบกำรเงนิรวม 

  ที่ดนิ  อำคำร  รวม 

  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 1,964,728,317 3,117,225 1,967,845,542 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        (716,356) (716,356) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (294,728,021) -        (294,728,021) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,670,000,296 2,400,869 1,672,401,165 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 1,670,000,296 2,400,869 1,672,401,165 
ค่าเส่ือมราคา -        (155,808) (155,808) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,159,484) -        (3,159,484) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 1,666,840,812 2,245,061 1,669,085,873 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 1,964,728,317 3,117,225 1,967,845,542 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        (872,164) (872,164) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (297,887,505) -        (297,887,505) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,666,840,812 2,245,061 1,669,085,873 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 1,666,840,812 2,245,061 1,669,085,873 

ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 144,827,737 -        144,827,737 

ค่าเส่ือมราคา -        (155,808) (155,808) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 1,811,668,549 2,089,253 1,813,757,802 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 2,109,556,054 3,117,225 2,112,673,279 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        (1,027,972) (1,027,972) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (297,887,505) -        (297,887,505) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,811,668,549 2,089,253 1,813,757,802 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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20 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั เกลดฮิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจ านวน 
144.83 ลา้นบาท จากการขายท่ีดินในปี พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย - บริษทัราชธานี เรียลต้ี จ ากดั เน่ืองจากเง่ือนไขการโอนกิจการ
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขการโอนกิจการอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น นอกจากน้ีตามขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาโอน
กิจการทั้ งหมดระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ฉบับลงวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ในกรณีท่ีมีความ
รับผิดชอบใด ๆ เกิดข้ึนแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันภายหลังจากวนัโอนกิจการทั้ งหมด บริษทัย่อยตกลงท่ีจะรับผิดชอบในความ
รับผิดชอบดงักล่าว แทนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงตกลงจ่ายช าระค่าภาษีท่ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม
ดงักล่าวโดยแบ่งช าระเป็น 6 งวด งวดท่ี 1 - 5 งวดละ 24.00 ลา้นบาท และงวดท่ี 6 ช าระส่วนท่ีเหลือเป็นเงินจ านวน 24.83 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนของบริษทัยอ่ย - บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั และ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั แลว้เห็นสมควรให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่า
จ านวน 294,728,021 บาท และ 3,159,484 บาท ตามล าดบั ส าหรับงบการเงินรวม 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2559 ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท าเลท่ีตั้งและประเภทของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น โดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) ส าหรับท่ีดินและอาคาร 
มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นล าดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคาร (ไม่รวมท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีความ
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 47) ท่ีท าการประเมินมีมูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 2,874,863,735 บาท (พ.ศ. 2559 : 
2,874,453,745 บาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินท่ีมีมูลค่าตน้ทุน(สุทธิ)
จ านวน 35.50 ลา้นบาทอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 47 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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20 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (สุทธิ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ  
พ.ศ. 2559 ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

รายได ้     
   รายไดค่้าเช่า 36,036,000 27,039,000 -        -        

   รายไดค่้าบริการ -        -        -        -        

 36,036,000 27,039,000 -        -        

ค่าใชจ่้าย     
   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรง     
      ท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     
      ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าและ     
      รายไดค่้าบริการส าหรับปี 77,808 77,808 -        -        
   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรง     
      ท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     
      ซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าและ     

      รายไดค่้าบริการส าหรับปี 78,000 78,000 -        -        

 155,808 155,808 -        -        

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

93 

 
21 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 

 งบกำรเงนิรวม 

     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์และ  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย์ระหว่ำง  
   ที่ดนิที่ยงัไม่ใช้   อำคำรและระบบ  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช้  อุปกรณ์   ตดิตั้งและสินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค  ทำงกำรแพทย์  เคร่ืองใช้  ส ำนักงำน  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559            
ราคาทุน 517,786,860 155,476,062 2,523,186,787 451,330,859 1,207,923,405 222,178,968 113,791,350 94,293,220 71,059,696 119,320,695 5,476,347,902 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (1,047,714,992) (355,959,430) (922,115,332) (176,694,806) (86,709,654) (72,237,236) (57,261,479) -        (2,718,692,929) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 517,786,860 155,476,062 1,475,471,795 95,371,429 285,808,073 45,484,162 27,081,696 22,055,984 13,798,217 119,320,695 2,757,654,973 
            

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559            
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 517,786,860 155,476,062 1,475,471,795 95,371,429 285,808,073 45,484,162 27,081,696 22,055,984 13,798,217 119,320,695 2,757,654,973 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,297,101,746 -        18,800,480 27,396,855 91,877,214 18,517,171 9,067,706 41,585,307 7,749,803 293,177,686 2,805,273,968 
โอนเขา้ (โอนออก) -        -        231,525,437 28,581,926 -        -        -        -        -        (260,107,363) -        
จดัประเภทใหม่ - ราคาทุน -        -        (11,614,624) 11,614,624 5,199 (979,047) -        973,848 -        -        -        
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        10,107,232 (10,107,232) (5,198) 791,194 -        (785,996) -        -        -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        -        -        -        (9,259,756) (930,864) (53,356) (409,731) (1,359,737) -        (12,013,444) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        -        -        9,142,252 924,412 41,875 364,884 1,333,826 -        11,807,249 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        (9,770,082) (1,139,837) (20,123,837) (8,298,871) (3,805,767) (91,203) (1,879,065) -        (45,108,662) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        6,714,681 1,139,833 19,839,942 8,254,824 3,601,410 71,577 1,822,862 -        41,445,129 

ค่าเส่ือมราคา -        -        (73,426,113) (37,583,357) (86,146,113) (13,839,061) (9,664,824) (7,166,509) (5,566,600) -        (233,392,577) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 2,814,888,606 155,476,062 1,647,808,806 115,274,241 291,137,776 49,923,920 26,268,740 56,598,161 15,899,306 152,391,018 5,325,666,636 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559            
ราคาทุน 2,814,888,606 155,476,062 2,752,127,998 517,784,427 1,270,422,225 230,487,357 118,999,933 136,351,441 75,570,697 152,391,018 8,224,499,764 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (1,104,319,192) (402,510,186) (979,284,449) (180,563,437) (92,731,193) (79,753,280) (59,671,391) -        (2,898,833,128) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 2,814,888,606 155,476,062 1,647,808,806 115,274,241 291,137,776 49,923,920 26,268,740 56,598,161 15,899,306 152,391,018 5,325,666,636 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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21 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 งบกำรเงนิรวม 

     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์และ  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย์ระหว่ำง  
   ที่ดนิที่ยงัไม่ใช้   อำคำรและระบบ  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช้  อุปกรณ์   ตดิตั้งและสินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค  ทำงกำรแพทย์  เคร่ืองใช้  ส ำนักงำน  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
            

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560            
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 2,814,888,606 155,476,062 1,647,808,806 115,274,241 291,137,776 49,923,920 26,268,740 56,598,161 15,899,306 152,391,018 5,325,666,636 
เพ่ิมข้ึนจากการมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน            
   - ราคาทุน -        -        19,790,642 -        -        897,721 290,727 944,590 -        -        21,923,680 
   - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (19,170,363) -        -        (782,937) (267,915) (878,914) -        -        (21,100,129) 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,150,991 -        20,426,824 26,397,185 174,551,406 14,167,258 12,981,301 27,639,021 894,005 412,951,144 694,159,135 
ตน้ทุนการกูย้มื 1,943,644 -        272,045 -        -        -        -        -        -        480,670 2,696,359 
โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ -        -        -        -        -        -        -        -        -        2,700,000 2,700,000 
โอนไปเป็นตน้ทุนพฒันาโครงการ            
   ใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร (915,804,136) -        -        -        -        -        -        -        -        (2,881,744) (918,685,880) 
โอนเขา้ (โอนออก) -        -        293,098,624 151,726,401 846,816 10,522,483 897,779 11,169,173 -        (468,261,276) -        
จดัประเภทใหม่ - ราคาทุน -        -        -        (62,600) -        -        62,600 -        -        -        -        
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        -        2,805 -        -        (2,805) -        -        -        -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (22,500) -        (436,322) (922,554) (22,307,558) (3,312,285) (634,620) (3,821,132) (178,583) -        (31,635,554) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        436,322 922,550 22,279,616 3,159,441 620,902 3,806,447 148,150 -        31,373,428 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        (402,550) (637,381) (22,737,839) (22,165,577) (976,767) (1,773,446) -        -        (48,693,560) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        402,550 637,381 21,635,648 21,061,174 743,337 1,699,838 -        -        46,179,928 
ค่าเส่ือมราคา -        -        (90,922,047) (41,816,099) (89,162,403) (15,808,037) (11,254,550) (16,713,332) (5,434,088) -        (271,110,556) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -        -        -        -        -        (11,385) -        -        -        (673,565) (684,950) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 1,905,156,605 155,476,062 1,871,304,531 251,521,929 376,243,462 57,651,776 28,728,729 78,670,406 11,328,790 96,706,247 4,832,788,537 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560            
ราคาทุน 1,905,156,605 155,476,062 3,084,877,261 694,285,478 1,400,775,050 230,596,957 131,620,953 170,509,647 76,286,119 97,379,812 7,946,963,944 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (1,213,572,730) (442,763,549) (1,024,531,588) (172,933,796) (102,892,224) (91,839,241) (64,957,329) -        (3,113,490,457) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -        -        -        -        -        (11,385) -        -        -        (673,565) (684,950) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,905,156,605 155,476,062 1,871,304,531 251,521,929 376,243,462 57,651,776 28,728,729 78,670,406 11,328,790 96,706,247 4,832,788,537 
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21 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์และ  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย์ระหว่ำง  
   ที่ดนิที่ยงัไม่ใช้  อำคำรและระบบ  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใช้  อุปกรณ์   ตดิตั้งและสินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค  ทำงกำรแพทย์  เคร่ืองใช้  ส ำนักงำน  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
            

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559             
ราคาทุน 429,538,714 155,476,062 2,372,037,557 310,340,356 956,532,831 182,980,629 89,259,669 77,382,604 43,242,883 118,872,878 4,735,664,183 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (913,555,999) (257,083,978) (783,974,039) (151,108,914) (67,047,519) (59,399,138) (33,617,877) -        (2,265,787,464) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ  429,538,714 155,476,062 1,458,481,558 53,256,378 172,558,792 31,871,715 22,212,150 17,983,466 9,625,006 118,872,878 2,469,876,719 
            

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559            
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 429,538,714 155,476,062 1,458,481,558 53,256,378 172,558,792 31,871,715 22,212,150 17,983,466 9,625,006 118,872,878 2,469,876,719 
ซ้ือสินทรัพย ์ 566,281,317 -        9,690,131 24,647,368 62,305,109 12,012,202 8,252,002 38,606,544 7,749,804 263,817,458 993,361,935 
โอนเขา้ (โอนออก) -        -        229,188,988 13,495,000 -        -        -        -        -        (242,683,988) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        -        -        (9,172,356) (709,880) (53,356) (188,320) (1,296,500) -        (11,420,412) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        -        -        9,054,856 709,874 41,875 149,617 1,296,498 -        11,252,720 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        (5,357,835) -        (19,247,823) (7,272,563) (87,633) (25,987) (1,244,594) -        (33,236,435) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        2,302,471 -        19,222,378 7,263,043 84,033 24,709 1,244,592 -        30,141,226 

ค่าเส่ือมราคา -        -        (70,086,666) (21,285,909) (57,330,990) (8,633,454) (8,005,014) (4,760,790) (4,348,352) -        (174,451,175) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 995,820,031 155,476,062 1,624,218,647 70,112,837 177,389,966 35,240,937 22,444,057 51,789,239 13,026,454 140,006,348 3,285,524,578 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559            
ราคาทุน 995,820,031 155,476,062 2,605,558,841 348,482,724 990,417,761 187,010,388 97,370,682 115,774,841 48,451,593 140,006,348 5,684,369,271 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (981,340,194) (278,369,887) (813,027,795) (151,769,451) (74,926,625) (63,985,602) (35,425,139) -        (2,398,844,693) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 995,820,031 155,476,062 1,624,218,647 70,112,837 177,389,966 35,240,937 22,444,057 51,789,239 13,026,454 140,006,348 3,285,524,578 
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21 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

        ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองมือ    เคร่ืองใช้     สินทรัพย์ระหว่ำง   
   ที่ดนิที่ยงัไม่ใช้  อำคำรและระบบ  และอุปกรณ์  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์  อุปกรณ์   ตดิตั้งและงำน  
  ที่ดนิ  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค  ทำงกำรแพทย์  และอุปกรณ์  ส ำนักงำน  คอมพวิเตอร์  ยำนพำหนะ  ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
            

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560            
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 995,820,031 155,476,062 1,624,218,647 70,112,837 177,389,966 35,240,937 22,444,057 51,789,239 13,026,454 140,006,348 3,285,524,578 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,150,991 -        15,753,401 24,359,470 161,362,428 10,324,511 8,296,105 23,279,798 894,005 318,857,973 567,278,682 
โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ -        -        -        -        -        -        -        -        -        2,700,000 2,700,000 
โอนเขา้(โอนออก) -        -        261,882,013 134,615,217 261,533 10,466,754 897,779 11,169,173 -        (419,292,469) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์  - ราคาทุน -        -        -        -        (21,474,958) (2,475,885) (634,620) (3,329,451) (178,583) -        (28,093,497) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        -        -        21,474,563 2,373,564 620,902 3,329,077 148,150 -        27,946,256 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        -        -        (22,431,831) (21,863,406) (706,767) (1,757,506) -        -        (46,759,510) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        -        -        21,384,330 20,811,213 614,826 1,683,900 -        -        44,494,269 
ค่าเส่ือมราคา -        -        (85,547,130) (24,732,754) (60,586,946) (10,602,549) (9,109,238) (13,361,978) (3,571,171) -        (207,511,766) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 999,971,022 155,476,062 1,816,306,931 204,354,770 277,379,085 44,275,139 22,423,044 72,802,252 10,318,855 42,271,852 3,645,579,012 
            

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560            
ราคาทุน 999,971,022 155,476,062 2,883,194,255 507,457,411 1,108,134,933 183,462,362 105,223,179 145,136,855 49,167,015 42,271,852 6,179,494,946 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        -        (1,066,887,324) (303,102,641) (830,755,848) (139,187,223) (82,800,135) (72,334,603) (38,848,160) -        (2,533,915,934) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 999,971,022 155,476,062 1,816,306,931 204,354,770 277,379,085 44,275,139 22,423,044 72,802,252 10,318,855 42,271,852 3,645,579,012 

 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

97 

 
21 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้ด าเนินงาน เป็นท่ีดินของบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการโรงพยาบาล ดงันั้นท่ีดินดงักล่าว 
จึงไม่ถือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันได้ตกลงจะซ้ือท่ีดินในราคารวม 
1,900,000,000 บาท จากบริษทั ศรีจนัทกานต ์จ ากดั โดยท่ีดินดงักล่าวบริษทั ศรีจนัทกานต ์จ ากดั มีสิทธิซ้ือคืนจากธนาคาร กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินในปัจจุบนั) ตามบนัทึกขอ้ตกลงยินยอมโอนหลกัทรัพยช์ าระหน้ี โดยมีเง่ือนไขการให้สิทธิซ้ือ
ทรัพยคื์นระหวา่งธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั ศรีจนัทกานต ์จ ากดั  
 

บริษทั ราชธานีพฒันาการ (2014) จ  ากดั ไดต้กลงจะขายท่ีดินแปลงดงักล่าวให้กบับริษทั และบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั 
(บริษทัยอ่ยของบริษทั) ในราคารวม 1,900,000,000 บาท แบ่งเป็นมูลค่าท่ีดินส่วนท่ีจะขายใหบ้ริษทัจ านวน 520,000,000 บาท และ
เป็นมูลค่าท่ีดินส่วนท่ีจะขายให้บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั จ านวน 1,380,000,000 บาท บริษทัและบริษทั พรีเมียร์ โฮม 
เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไดช้ าระค่าท่ีดินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวแลว้ 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 บริษทัย่อย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั ไดจ้ดัประเภทท่ีดินท่ีแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร ไปเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร 
จ านวน 1,122.86 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยแ์บบครบวงจร ต่อมาในไตรมาสท่ี 4 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าการโอนตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร กลบัมาเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 204.17 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้ริหารไดมี้การปรับเปล่ียนการจดัสรรพื้นท่ีโครงการให้เหมาะสมในพื้นท่ีสีเขียวและทะเลสาป  
จึงท าให้ในระหว่างปี พ.ศ.2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจรท่ีโอนจากท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร เป็นจ านวนทั้งส้ิน 918.69 ลา้นบาท  
 

สินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบด้วยยานพาหนะ  
และเคร่ืองใชส้ านกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุน 14,123,613 4,220,986 12,706,366 2,940,869 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,982,548) (1,957,727) (1,406,353) (1,658,258) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 12,141,065 2,263,259 11,300,013 1,282,611 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัย่อย-บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากัด ได้ท าการไถ่ถอนหลกัประกันท่ีน าไป 
จดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหนงัสือค ้าประกนัแลว้ อยา่งไรกต็าม
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางรายการซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจ านวน 347.88 ลา้นบาท ไปจดจ านองไวก้บัสถาบนั
การเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ 26, 30 และ 45) 
 

(พ.ศ. 2559 : กลุ่มกิจการและบริษทัไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางรายการซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจ านวน 5,744.65 ลา้นบาท ไปจดจ านองไว้
กบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ 26, 30 และ 45) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  

 งบกำรเงนิรวม 

   โปรแกรม  
  โปรแกรม  คอมพวิเตอร์  
  คอมพวิเตอร์  ระหว่ำงติดตั้ง  รวม 
  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 55,619,745 27,479,705 83,099,450 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (40,564,245) -       (40,564,245) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ  15,055,500 27,479,705 42,535,205 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 15,055,500 27,479,705 42,535,205 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,337,742 31,779,081 34,116,823 
โอนเขา้ (โอนออก) 41,678,338 (41,678,338) -       
ค่าตดัจ าหน่าย  (5,142,691) -       (5,142,691) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 53,928,889 17,580,448 71,509,337 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 99,635,825 17,580,448 117,216,273 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (45,706,936) -       (45,706,936) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 53,928,889 17,580,448 71,509,337 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 53,928,889 17,580,448 71,509,337 
ซ้ือสินทรัพย ์ 12,109,463 8,875,471 20,984,934 
โอนเขา้ (ออก) 24,936,519 (24,936,519) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (8,400) -        (8,400) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 6,900 -        6,900 
ค่าตดัจ าหน่าย  (10,463,478) -        (10,463,478) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 80,509,893 1,519,400 82,029,293 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 136,673,407 1,519,400 138,192,807 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (56,163,514) -       (56,163,514) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 80,509,893 1,519,400 82,029,293 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อ) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   โปรแกรม  
  โปรแกรม  คอมพวิเตอร์  
  คอมพวิเตอร์  ระหว่ำงติดตั้ง  รวม 
  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 27,706,724 27,479,705 55,186,429 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (18,253,413) -        (18,253,413) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ  9,453,311 27,479,705 36,933,016 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 9,453,311 27,479,705 36,933,016 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,618,794 31,779,082 33,397,876 
โอนเขา้ (โอนออก) 41,678,338 (41,678,338) -        
ค่าตดัจ าหน่าย  (3,274,351) -        (3,274,351) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 49,476,092 17,580,449 67,056,541 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 71,003,856 17,580,449 88,584,305 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (21,527,764) -        (21,527,764) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 49,476,092 17,580,449 67,056,541 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 49,476,092 17,580,449 67,056,541 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,007,652 7,356,070 18,363,722 
โอนเขา้ (โอนออก) 24,936,519 (24,936,519) -        
ค่าตดัจ าหน่าย  (8,584,523) -        (8,584,523) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 76,835,740 -        76,835,740 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 106,948,027 -        106,948,027 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (30,112,287) -        (30,112,287) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 76,835,740 -        76,835,740 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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23 สิทธิกำรเช่ำที่ดนิ และอำคำรเช่ำ (สุทธิ) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 12,997,260 13,797,260 12,997,260 13,797,260 
สิทธิการเช่าเพิ่มข้ึนระหวา่งปี     
   - จากการลงทุนเพิ่ม (หมายเหตุ 17ช)) 2,376,644,216 -        -        -        
   - ของบริษทัยอ่ย 5,625,000 -        -        -        
หกั  ค่าตดัจ าหน่าย (22,275,775) (800,000) (800,000) (800,000) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 2,372,990,701 12,997,260 12,197,260 12,997,260 
 

บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

• สิทธิการเช่าท่ีดินโรงพยาบาลธนบุรี ส านกังานสาขา 1 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัมีระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทัไดช้ าระค่าสิทธิการเช่าในปี พ.ศ. 2551  
เป็นจ านวนเงิน 20,000,000 บาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นสิทธิการเช่าท่ีดินและบริษทัตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าจ านวน
ปีละ 720,000 บาท และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า อาคารโซโห 
 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าบนพื้นท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภากาชาดไทย
จาก บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั โดยการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 17 ช) สิทธิดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่ามีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
• สิทธิการเช่าอาคารมีระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ายช าระค่าเช่าทุกปีตามอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัย่อย มูลค่า 5,625,000 บาท มีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ .2560 บริษทัย่อยได้ช าระ 
ค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,625,000 บาท และตอ้งจ่ายช าระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ
ปีละ 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี บริษทัยอ่ยตอ้งช าระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าระหว่างปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จ  านวน 
ปีละ 2,400,000 บาท ระหว่างปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จ  านวนปีละ 4,800,000 บาท ระหว่างปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จ  านวนปีละ 4,944,000 บาท 
ระหว่างปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จ  านวนปีละ 5,092,320 บาท ระหว่างปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 จ  านวนปีละ 5,295,960 บาท ระหว่างปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 
จ  านวนปีละ 5,508,000 บาท และบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไดจ่้ายช าระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินกบับุคคลอ่ืนเป็น
จ านวนเงิน 1,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ   2560 บริษทัยอ่ยบนัทึกเงินดงักล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

ภาระผกูพนัสญัญาเช่าด าเนินงานจากสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าไดเ้ปิดเผยรวมไวใ้นหมายเหตุ 44.1 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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24 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
   - จ  านวนท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดือน 4,210,433 6,931,586 3,550,389 3,116,172 
   - จ  านวนท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดเ้กินกวา่ 12 เดือน 60,683,114 44,788,021 37,439,240 33,912,829 

 64,893,547 51,719,607 40,989,629 37,029,001 

     
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
   - จ  านวนท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน (16,018,967) (6,713,156) (7,410,350) (6,713,156) 
   - จ  านวนท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (360,189,094) (144,597,185) (179,896,960) (144,465,846) 

 (376,208,061) (151,310,341) (187,307,310) (151,179,002) 

     
สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (311,314,514) (99,590,734) (146,317,681) (114,150,001) 

     
สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ)     
   ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 64,452,961 14,559,267 -        -        
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) (375,767,475) (114,150,001) (146,317,681) (114,150,001) 

 (311,314,514) (99,590,734) (146,317,681) (114,150,001)  

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี (99,590,734) 7,179,707 (114,150,001) (3,890,100) 
เพิ่ม(ลด)จากการซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 17 ช)) (231,417,069) -        -        -        
เพิ่ม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน 44,006,930 (666,454) (6,960,430) (3,808,147) 
เพิ่ม(ลด)ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (24,313,641) (106,103,987) (25,207,250) (106,451,754) 

ยอดคงเหลือปลายปี (311,314,514) (99,590,734) (146,317,681) (114,150,001) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

102 

 
24 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธี
หน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 
 
 งบกำรเงนิรวม 
     เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่(ลด)จำก  เพิม่(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  กำรซ้ือสินทรัพย์  ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

      
สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบญัชี      
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 217,336 -        255,918 -        473,254 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 43,373,380 -        652,294 1,747,057 45,772,731 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 106,961 -        2,195,071 -        2,302,032 
ผลแตกต่างของดอกเบ้ียท่ีค  านวณ      
   ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 2,516,814 -        1,283,263 -        3,800,077 
ขาดทุนสะสม 5,505,116 -        47,876,399 -        53,381,515 
ผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคา      

   ทางบญัชีและทางภาษีของอาคาร -        -        153,569 -        153,569 

 51,719,607 -        52,416,514 1,747,057 105,883,178 
      

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี      
ผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคา      
   ทางบญัชีและทางภาษีของอาคาร (43,623,118) -        (6,455,755) -        (50,078,873) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (277,803) -        (2,121,088) -        (2,398,891) 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตี      
   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย (107,409,420) -        -        (26,060,698) (133,470,118) 
ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ -        -        (1,550,847) -        (1,550,847) 
ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน      
   การพฒันาโครงการใหบ้ริการ      
   ทางการแพทยค์รบวงจร -        -        (249,169) -        (249,169) 

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิการเช่าท่ีดิน  
   และอาคารเช่า (หมายเหตุ 17 ช)) 

 
-        

 
(231,417,069) 

 
1,967,275 

 
-        

 
(229,449,794) 

 (151,310,341) (231,417,069) (8,409,584) (26,060,698) (417,197,692) 
      

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได ้      

   รอการตดับญัชี (สุทธิ) (99,590,734) (231,417,069) 44,006,930 (24,313,641) (311,314,514) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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24 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธี
หน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2559  ก ำไรหรือขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 202,631 14,705 -        217,336 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 42,874,102 714,845 (215,567) 43,373,380 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 261,221 (154,260) -        106,961 
ผลแตกต่างของดอกเบ้ียท่ีค านวณตามวธีิ     
   อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง -        2,516,814 -        2,516,814 

ขาดทุนสะสม 3,106,397 2,398,719 -        5,505,116 

 46,444,351 5,490,823 (215,567) 51,719,607 
     

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและ     
   ทางภาษีของอาคาร (37,289,947) (6,333,171) -        (43,623,118) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (453,697) 175,894 -        (277,803) 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     

   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย (1,521,000) -        (105,888,420) (107,409,420) 

 (39,264,644) (6,157,277) (105,888,420) (151,310,341) 
     

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 7,179,707 (666,454) (106,103,987) (99,590,734) 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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24 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธี
หน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  ก ำไรหรือขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - พสัดุ 90,035 (837) -        89,198 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,315,190 309,605 793,368 35,418,163 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 106,962 2,195,071 -        2,302,033 
ผลแตกต่างของดอกเบ้ียท่ีค านวณตามวธีิ     

   อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 2,516,814 663,421 -        3,180,235 

 37,029,001 3,167,260 793,368 40,989,629 

     
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและ     
   ทางภาษีของอาคาร (43,623,118) (6,455,755) -        (50,078,873) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (277,803) (2,121,088) -        (2,398,891) 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย (107,278,081) -        (26,000,618) (133,278,699) 

ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ -        (1,550,847) -        (1,550,847) 

 (151,179,002) (10,127,690) (26,000,618) (187,307,310) 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) (114,150,001) (6,960,430) (25,207,250) (146,317,681) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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24 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธี
หน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพิม่(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2559  ก ำไรหรือขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - พสัดุ 61,643 28,392 -        90,035 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 35,051,679 (41,816) (694,673) 34,315,190 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 261,222 (154,260) -        106,962 
ผลแตกต่างของดอกเบ้ียท่ีค านวณ     

   ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง -        2,516,814 -        2,516,814 

 35,374,544 2,349,130 (694,673) 37,029,001 

     
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและ     
   ทางภาษีของอาคาร (37,289,947) (6,333,171) -        (43,623,118) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (453,697) 175,894 -        (277,803) 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     

   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย (1,521,000) -        (105,757,081) (107,278,081) 

 (39,264,644) (6,157,277) (105,757,081) (151,179,002) 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) (3,890,100) (3,808,147) (106,451,754) (114,150,001) 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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24 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัและกลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
ท่ีสามารถยกไปเพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีเกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินสุดเวลาหกักลบปี     
   - พ.ศ. 2560 -        2,389,088 -        -        
   - พ.ศ. 2561 24,603,862 8,348,069 -        -        
   - พ.ศ. 2562 18,812,691 19,769,286 -        -        
   - พ.ศ. 2563 54,279,242 14,612,858 -        -        
   - พ.ศ. 2564 16,538,595 12,481,041 -        -        
   - พ.ศ. 2565 9,588,880 -        -        -        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 59,577,501 59,577,501 -        -        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 777,557 4,470,861 167,651,191 171,344,495 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 3,424,168 3,959,183 2,469,607 2,203,225 
 - เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีอ่ืน 235,296 290,121 -        -        
 - ดอกเบ้ียคา้งรับ -        -        8,932,338 8,932,338 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 1,455,616 1,293,720 -        -        
ค่าเผือ่สินคา้รับคืน 128,468 322,341 -        -        
ผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชี     
   และทางภาษีอากร (156,287) (136,872) (156,287) (136,872) 

 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับขาดทุนสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค่าเผื่อการ 
ดอ้ยค่าเงินลงทุน ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ ค่าเผื่อสินคา้รับคืน และผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชี
และทางภาษีอากรของบริษทัและกลุ่มกิจการจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 
ท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินมดัจ า 17,413,308 21,381,273 496,943 216,101 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 8,347,800 3,899,591 -        -        

 25,761,108 25,280,864 496,943 216,101 

 
26 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร 46,531,652 1,046,015,057 -        956,500,000 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,238,970 17,746,504 -        -        

ทรัสตรี์ซีท 68,286,053 75,092,731 -        -        

 129,056,675 1,138,854,292 -        956,500,000 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร  MLR ร้อยละ 6.25  อตัราดอกเบ้ีย -         อตัราดอกเบ้ีย 
   ตลาดเงินและ MLR   ตลาดเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  MOR  MOR -        -        
ทรัสตรี์ซีท  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย   
  ตลาดเงิน  ตลาดเงิน -        -        
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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26 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางรายการของ 
กลุ่มกิจการและบริษทั (หมายเหตุ 21) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตัว๋สัญญาใช้เงินธนาคารของกลุ่มกิจการเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินประเภทช าระคืนเม่ือทวงถาม และ 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 5 เดือน และมีก าหนดช าระคืนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ตัว๋สัญญา 
ใชเ้งินอายไุม่เกิน 5 เดือน และมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560) และเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
บริษทัไม่มีตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 3 เดือนและมีก าหนดช าระคืนใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทรัสตรี์ซีทของบริษทัยอ่ย - บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั เป็นสินเช่ือจากธนาคารในประเทศ
แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นสินเช่ือระยะสั้นอายไุม่เกิน 180 วนั ส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์การแพทยจ์าก
ต่างประเทศ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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27 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน   371,228,385 351,506,208 246,384,795 230,508,731 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  43 ก) 2,919,093 2,706,818 5,017,641 4,176,197 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  60,271,026 50,313,345 39,279,861 48,775,608 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  43 ก) 750,000 750,000 18,258,765 957,682 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร      
   - บริษทัอ่ืน  89,714,852 87,226,729 75,062,060 82,602,128 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 ก) -        1,082,070 4,363,991 25,087,869 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      
   - บริษทัอ่ืน  350,960 266,651 -        20,651 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  16,917,253 13,406,024 16,864,052 13,329,059 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  43 ก) -        -        459,320 -        
เงินปันผลคา้งจ่าย - บริษทัหรือบุคคลอ่ืน  8,916,135 9,115,330 8,195,322 7,488,876 
ค่าแพทยค์า้งจ่าย  91,534,000 100,351,411 80,819,446 91,053,993 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสัคา้งจ่าย  123,639,413 128,335,486 114,415,239 109,702,514 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  107,890,419 47,519,769 34,188,841 34,762,999 
ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย  9,644,192 -        9,411,093 -        
รายไดรั้บล่วงหนา้      
   - ค่ารักษาพยาบาล  5,991,076 4,856,224 5,613,921 4,284,237 
   - อ่ืน  13,168,653 10,215,534 9,707,101 6,596,374 
เงินประกนัค่าก่อสร้าง  13,419,340 5,801,672 11,777,562 5,801,672 

เงินมดัจ ารับ  9,251,080 -        -        -        

  925,605,877 813,453,271 679,819,010 665,148,590 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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28 ภำษีมูลค่ำเพิม่ (สุทธิ) 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ (1,449,768) (66,886) -         -         
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (2,707,281) (762,583) (32,710) (32,959) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 5,284,742 4,225,721 3,314,860 3,880,783 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,483,655 8,301,997 7,866,348 4,537,091 

 18,611,348 11,698,249 11,148,498 8,384,915 
     

แสดงเป็นสินทรัพย ์(สุทธิ) 680,674 88,900 -         -         
     

แสดงเป็นหน้ีสิน (สุทธิ) 19,292,022 11,787,149 11,148,498 8,384,915 

 
29 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 40,119,412 7,867,425 9,149,659 6,801,808 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 6,183,028 5,863,962 4,914,977 4,687,999 
เงินประกนัค่าเช่าท่ีดิน 4,000,000 -         -         -         

ค่าเผือ่สินคา้รับคืน 642,339 491,732 -         -         

 50,944,779 14,223,119 14,064,636 11,489,807 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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30 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,926,500,000 2,868,500,000 2,546,500,000 2,868,500,000 
เงินกูเ้พิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,648,700,000 380,000,000 1,600,000,000 -         

จ่ายช าระคืนระหวา่งปี (1,025,200,000) (322,000,000) (596,500,000) (322,000,000) 

 3,550,000,000 2,926,500,000 3,550,000,000 2,546,500,000 

ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สุทธิ) (7,754,235) (2,469,331) (7,754,235) -         

ยอดคงเหลือปลายปี 3,542,245,765 2,924,030,669 3,542,245,765 2,546,500,000 

หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (100,000,000) (525,600,000) (100,000,000) (522,000,000) 

 3,442,245,765 2,398,430,669 3,442,245,765 2,024,500,000 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดกู้ย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,600.00 ลา้นบาท 
โดยบริษทัได้ท าหนังสือขอรับเงินกู้แจง้แก่สถาบนัการเงินให้ออกเช็คธนาคาร 2 ฉบับ รวมเป็นเงินจ านวน 1,600.00 ล้านบาท  
สั่งจ่ายให้แก่บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั โดยมอบเช็คดงักล่าวให้แก่ 
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าไปจ่ายช าระค่าหุน้ในบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 100,000,000 525,600,000 100,000,000 522,000,000 
ครบก าหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,530,000,000 2,400,900,000 2,530,000,000 2,024,500,000 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 920,000,000 -         920,000,000 -         

 3,550,000,000 2,926,500,000 3,550,000,000 2,546,500,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สุทธิ) (7,754,235) (2,469,331) (7,754,235) -         

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 3,542,245,765 2,924,030,669 3,542,245,765 2,546,500,000 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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30 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
สัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ   หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั- 

รำยกำรที ่  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 ธนำคำร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน  
  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1  1,950.00  2,150.00 ในประเทศ ช าระหน้ีหุน้กูเ้ดิมของบริษทัผูกู้ ้ 2,400.00 นบัแต่วนัท่ีกู ้จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ต่อปีโดยมีก าหนดช าระเป็นราย
เดือนภายในวนัท าการสุดทา้ยในแต่ละเดือน 
 

อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ า
สัญญาแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
โดยมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนภายในวนัท าการสุดทา้ยใน
แต่ละเดือน 
 

สัญญาลงวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายงวด 3 เดือน โดยช าระ
ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม ของทุก
ปี รวม 26 งวด โดยมีก าหนดช าระดงัน้ี 
งวดท่ี 1 - 2 : จ  านวน 25.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 3 - 6 : จ  านวน 50.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 7 - 18 : จ  านวน 100.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 19 - 22 : จ  านวน 112.50 ลา้นบาท 
งวดท่ี 23 - 25 : จ  านวน 125.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 26 ช าระหน้ีเงินตน้ส่วนท่ีเหลือใหเ้สร็จส้ิน 
 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การผ่อนช าระตน้เงินกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเดิม บริษทัขอผ่อนปรนการช าระตน้เงินกู ้ขอ
ปลอดการช าระตน้เงินกู ้(Grace period) ท่ีบริษทัตอ้งช าระในเดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2560 รวม 2 งวด ทั้งน้ีเม่ือครบระยะเวลาการปลอดช าระตน้เงินกูข้า้งตน้แลว้ บริษทัจะตอ้งผ่อน
ช าระตน้เงินกูใ้หแ้ก่ธนาคาร เป็นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน 
และเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 112.50 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 : จ านวน 125.00 ลา้นบาท 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ช าระตน้เงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมด 
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระตน้
เงินกูใ้ห้แก่ธนาคาร เป็นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และ
เดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน   25.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 150.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 : จ านวน 212.50 ลา้นบาท 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ช าระตน้เงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมด 

ค ้ าประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างบางรายการ อย่างไรก็ตาม
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย ์
ค ้าประกนัแลว้ (หมายเหตุ 21)  



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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30 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 
 

สัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ    
รำยกำรที ่  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 ธนำคำร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

2 -  292.50 ในประเทศ ปรับโครงสร้างเงินกูย้มืและวงเงิน
สินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินและขยาย
กิจการโรงพยาบาล 

700.00 นบัแต่วนัท่ีกู ้จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR 
ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ต่อปี
โดยมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนภายในวนัท าการสุดทา้ยในแต่ละเดือน 
 

สัญญาลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็น
รายงวด 3 เดือน โดยช าระในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม ของทุกปี รวม 32 งวด โดยมีก าหนดช าระดงัน้ี 
งวดท่ี 1 - 8 : จ านวน 20.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 9 - 32 : จ านวน 22.50 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ช าระคืนเงินกูท้ั้ งจ  านวนแลว้ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ค ้ าประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างบางรายการ อย่างไรก็ตาม 
ในเดื อนธันวาคม พ .ศ. 2560 
บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย ์
ค ้าประกนัแลว้ (หมายเหตุ 21) 

         

3 -  104.00 ในประเทศ ช าระค่าก่อสร้างอาคาร 200.00 นบัแต่วนัท่ีกู ้จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR 
ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี  
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยายน พ.ศ.  2562 อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ต่อปี
โดยมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนภายในวนัท าการสุดทา้ยในแต่ละเดือน 
 

สัญญาลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็น
รายงวด 3 เดือน โดยช าระในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมกราคม เมษายน 
กรกฎาคมและตุลาคม ของทุกปี รวม 27 งวด โดยมีก าหนดช าระดงัน้ี 
งวดท่ี 1 - 8 : จ  านวน 6.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 9 - 26 : จ านวน 8.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 27 ช าระหน้ีเงินตน้ส่วนท่ีเหลือใหเ้สร็จส้ิน 
อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ช าระคืนเงินกูท้ั้ งจ  านวนแลว้ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ค ้ าประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างบางรายการ อย่างไรก็ตาม 
ในเดื อนธันวาคม พ .ศ. 2560 
บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย ์
ค ้าประกนัแลว้ (หมายเหตุ 21) 

4 1,600.00 -       ในประเทศ เพื่อใชส้นบัสนุนการซ้ือหุน้บริษทั บ ารุง
เมืองพลาซ่า จ  ากดั หรือการซ้ือทรัพยสิ์น 

1,600.00 นบัแต่วนัท่ีกู ้จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ในอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบดว้ย
อตัราคงท่ีต่อปี แต่ทั้งน้ีในระหวา่ง 2 ปี นบัแต่วนัท่ีผูกู้เ้บิกเงินกูจ้ากวงเงินกู ้ 
ผูกู้มี้สิทธิเลือกใชอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีไดห้ลายคร้ังในอตัราท่ีตกลงกบัผูใ้หกู้ ้
ในแต่ละคร้ัง โดยระยะเวลาท่ีตกลงกนัในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีระยะเวลาขั้นต ่า
ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และจะตอ้งไม่เกินก าหนดเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีผูกู้ ้
เบิกเงินกู ้

สัญญาลงวนัท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินต้นเป็น 
รายงวด 3 เดือน รวม 24 งวดภายในวนัท าการสุดทา้ยของผูใ้ห้กูใ้นเดือน 
ท่ีครบก าหนดช าระในแต่ละงวด โดยมีก าหนดช าระดงัน้ี 
งวดท่ี 1 - 4 : จ  านวน 45.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 5 - 8 : จ  านวน 60.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 9 - 12 : จ  านวน 65.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 13 - 16 : จ  านวน 70.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 17 - 20 : จ  านวน 75.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 21 – 23 : จ านวน 85.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 24 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
 

ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

         

รวม  3,550.00  2,546.50       



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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30 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิด ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

สัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ    
รำยกำรที ่  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 ธนำคำร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1 -         40.00 ในประเทศ เพื่อสนบัสนุนการลงทุนปรับปรุงใน
อาคารโรงพยาบาล, ขยายพื้นท่ีจอดรถ, ซ้ือ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์

100.00 นบัแต่วนัท่ีท าสัญญา อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ต่อปี 
นบัแต่ปีท่ี 1 - 3 
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี  
นบัแต่ปีท่ี 4 - 6 
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี  
นบัแต่ปีท่ี 7 - 8 
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 

สัญญาลงวันท่ี 29 มิ ถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน  
เป็นระยะเวลา 1 ปี (Grace Period) นบัจากวนัเบิก
เงินกูง้วดแรก หลงัจากนั้นผ่อนช าระเงินตน้เป็น
รายเดือน รวมกนัเดือนละ 1.20 ลา้นบาท ส่วนดอกเบ้ีย
ช าระต่างหากทุกเดือน โดยมีก าหนดช าระเสร็จส้ิน 
8 ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก 
อย่างไรก็ตาม บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูท้ั้งจ  านวน
แลว้ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ค ้าประกนัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางรายการ (หมายเหตุ 21) 

รวม -         40.00       
 

บริษัทย่อย - บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกดั  
 

สัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ    
รำยกำรที ่  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 ธนำคำร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1 -         340.00 ในประเทศ เพื่อสนบัสนุนค่าท่ีดิน และค่าใชจ่้ายใน
การโอนท่ีดิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ ส าหรับพฒันาเป็นโครงการ Hospital 
and Senior Living Complex 

340.00 นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ังแรกเป็นตน้ไป 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
 

สัญญาลงวัน ท่ี  2 ธันวาคม พ .ศ. 2559 โดยมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
ภายในวันท าการสุดท้ายในแต่ละเดือนตั้ งแต่
เดือนเบิกเงินกูง้วดแรก หลงัจากนั้นช าระเงินตน้
ทั้ งจ  านวน รวมทั้ งช าระหน้ีทั้ งหมดตามสัญญา
ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการเบิก
เงินกูง้วดแรก 
อย่างไรก็ตาม บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูท้ั้งจ  านวน
แลว้ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

1. ค ้ าประกัน ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางรายการ 
อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้
ไถ่ถอนหลกัทรัพยค์  ้าประกนัแลว้ (หมายเหตุ 21) 

2. ค ้ าประกันโดยบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ภายในวงเงินค ้ าประกันไม่น้อยกว่า  
400.00 ลา้นบาท  

รวม -         340.00       

  3,550.00  2,926.50       
 

กลุ่มกิจการอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มืซ่ึงก าหนดใหก้ลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน สัดส่วนการถือหุน้ของผูบ้ริหาร Negative Pledge และเง่ือนไขอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืท่ีไดก้  าหนดไวส้ าหรับวงเงินกูย้มืในแต่ละสัญญา 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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30 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,542,245,765 3,565,901,176 2,924,030,669 2,922,987,899 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,542,245,765 3,565,901,176 2,546,500,000 2,545,464,868 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีฝ่ายบริหารคาดว่า 
กลุ่มกิจการและบริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของเงินกูย้มืมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและเป็นการกูย้มืเงิน
ในสกลุเงินบาท 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 3,542,245,765 2,924,030,669 3,542,245,765 2,546,500,000 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  3.31 ถึง 3.96  3.75 ถึง 5.57  3.31 ถึง 3.96  4.71 ถึง 5.57 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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30 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้  
 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

    วงเงนิกู้    วงเงนิกู้ 
    หมุนเวยีนและ    หมุนเวยีนและ 
  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ 
  เกนิบัญชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั  เกนิบัญชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 98,740,463 550,000,000 3,265,082,889 111,856,835 60,000,000 173,111,578 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

    วงเงนิกู้    วงเงนิกู้ 
    หมุนเวยีนและ    หมุนเวยีนและ 
  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ 
  เกนิบัญชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั  เกนิบัญชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 62,000,000 450,000,000 3,248,900,594 77,000,000 -        105,006,298 

 

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้  านวน 400.00 ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวเป็นวงเงินร่วมระหวา่ง 3 บริษทั คือ บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาล
ธนบุรี จ  ากดั และบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาสินเช่ือ 

 

31 หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) 
 

กลุ่มกิจการไดท้ าสญัญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านกังานใชใ้นการด าเนินกิจการโดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 13,284,310 1,429,525 12,611,455 591,611 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,152,037) (143,180) (1,101,290) (56,801) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12,132,273 1,286,345 11,510,165 534,810 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) (2,691,399) (773,625) (2,390,405) (534,810) 

 9,440,874 512,720 9,119,760 -         
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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31 หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิถึงก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

   - ภายใน 1 ปี 3,152,826 877,110 2,815,710 591,611 
   - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,131,484 552,415 9,795,745 -         

 13,284,310 1,429,525 12,611,455 591,611 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 
 

32 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 228,908,057 216,866,899 177,090,817 171,575,953 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 216,866,899 215,310,668 171,575,953 175,258,388 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,394,307 15,168,083 11,687,887 12,013,918 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8,005,959 7,334,487 6,309,912 5,918,605 
ผลก าไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
   - ผลประโยชน์รางวลัการท างานนาน 955,778 366,827 955,778 366,827 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
   ผล(ก าไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      สมมติฐาน     
      - อตัราคิดลด 8,057,472 (4,955,540) 6,385,822 (4,353,647) 
      - อตัราการข้ึนเงินเดือน (774,797) 3,034,355 (1,550,114) 2,600,309 
      - อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (11,020,896) (9,328,874) (11,112,758) (11,310,155) 
      - อตัราการเปล่ียนแปลงมรณะ 2,578,076 -         1,890,185 -         
   ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ 9,895,429 10,172,233 8,353,702 9,590,138 
จ่ายผลประโยชนพ์นกังานระหวา่งปี (21,050,170) (20,235,340) (17,405,550) (18,508,430) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 228,908,057 216,866,899 177,090,817 171,575,953 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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32 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,394,307 15,168,083 11,687,887 12,013,918 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8,005,959 7,334,487 6,309,912 5,918,605 

ผลก าไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

   ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     

   - ผลประโยชน์รางวลัการท างานนาน 955,778 366,827 955,778 366,827 

 24,356,044 22,869,397 18,953,577 18,299,350 

 
ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีรวมอยูใ่นตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล ตน้ทุนการขายสินคา้ ตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้าย 
ในการบริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล/ตน้ทุนการขายสินคา้/     
   ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,722,090 14,425,815 14,417,338 11,798,810 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 487,240 393,241 207,507 206,313 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,146,714 8,050,341 4,328,732 6,294,227 

 24,356,044 22,869,397 18,953,577 18,299,350 

 
สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

อตัราคิดลด (ร้อยละ)   2.79 ถึง 3.32  3.12 ถึง 3.54  3.06 และ 3.08  3.49 และ 3.52 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้(ร้อยละ)  5.00 ถึง 11.74  4.75 ถึง 11.91  7.76 ถึง 7.96  7.89 ถึง 7.94 
อตัราการลาออกของพนกังาน (ร้อยละ)  0.00 ถึง 33.00  0.00 ถึง 33.00  0.00 ถึง 31.00  0.00 ถึง 26.00 
อายเุกษียณ (ปี)  55 และ 60  55 และ 60  55  55 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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32 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
  เพิม่ขึน้(ลดลง)ในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 กำรเปลี่ยนแปลง  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 ในข้อสมมติ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

อตัราคิดลด เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 (9,176,795) (8,569,724) (6,947,151) (6,727,261) 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 9,970,744  9,161,794 7,413,404  7,178,747 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 8,967,702  8,549,698 6,839,858  6,623,318 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (8,600,490) (8,079,473) (6,473,670) (6,268,697) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึงขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบางเร่ืองอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คือ 12 ถึง 24 ปี (พ.ศ. 2559 : 11 ถึง 24 ปี) และเฉพาะกิจการคือ 15 ถึง 18 ปี (พ.ศ. 2559 : 15 ถึง 16 ปี) 
 
การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
มีดงัน้ี 

 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

นอ้ยกวา่ 1 ปี 22,700,116 21,480,364 15,137,006 14,595,876 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี 91,821,358 74,598,208 69,474,633 60,403,478 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี 128,016,234 129,339,622 93,779,010 103,436,440 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี 101,659,184 101,537,994 71,766,079 77,123,954 

 344,196,892 326,956,188 250,156,728 255,559,748 
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33 ทุนเรือนหุ้น 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     ส่วนเกนิมูลค่ำ 
    หุ้นสำมัญ 
 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว  (สุทธิ) 

  จ ำนวนหุ้น  บำท  จ ำนวนหุ้น  บำท  บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 677,000,000 677,000,000 677,000,000 677,000,000 1,733,000,000 
การออกหุน้เพิ่มระหวา่งปี 172,080,000 172,080,000 87,080,000 87,080,000 2,089,920,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 849,080,000 849,080,000 764,080,000 764,080,000 3,822,920,000 
การออกหุน้เพิ่มระหวา่งปี -        -        85,000,000 85,000,000 3,038,322,864 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 6,861,242,864 

 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้รียกช าระค่าหุน้สามญัท่ีขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 27,080,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท) ในราคาหุน้ละ 25.00 บาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจ านวน 649,920,000 บาท บริษทัไดรั้บช าระ
ค่าหุ้นดงักล่าวในเดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้รียกช าระค่าหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 15,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาหุ้นละ 25.00 บาท ส่งผลให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มข้ึนจ านวน 360,000,000 บาท บริษทั
ไดรั้บช าระค่าหุน้ดงักล่าวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้รียกช าระค่าหุน้สามญัท่ีขายใหแ้ก่บุคคลวงในจ ากดัจ านวน 45,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท) ในราคาหุน้ละ 25.00 บาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจ านวน 1,080,000,000 บาท บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้
ดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559 
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33 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติเอกฉนัทใ์หมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก
จ านวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวน 85,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,080,000 บาท เป็น 
849,080,000 บาท ส าหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
 
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดด้ าเนินการออกหุน้เพิ่มทุนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 โดยการ
ออกหุน้ใหม่จ านวน 85,000,000 หุน้ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยก าหนดราคาขายหุน้เพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหก้บัประชาชน
ทัว่ไปคร้ังแรกในราคาหุน้ละ 38.00 บาท บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้จ านวน 3,230,000,000 บาท โดยบนัทึกส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีเกิดข้ึน
จ านวน 3,145,000,000 บาท และหกักลบกบัค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นจ านวน 106,677,136 บาท (สุทธิจากภาษีจ านวน 26,669,284 บาท) 
ในส่วนของเจา้ของท าใหส่้วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 3,038,322,864 บาท  บริษทัไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีจ านวน 6,861,242,864 บาท  
(พ.ศ. 2559 : 2,089,920,000 บาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หุน้สามญัจดทะเบียนจ านวน 849,080,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (พ.ศ. 2559 : หุ้นสามญั
จดทะเบียนจ านวน 764,080,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ไดอ้อกและช าระแลว้เตม็มูลค่า 

 
34 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
    บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี   112,524,039 112,524,039 

จดัสรรเพิ่มระหวา่งปี   -        -        

ยอดคงเหลือปลายปี   112,524,039 112,524,039 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงส ารองตามกฎหมายน้ีจะไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ทุนส ารองตามกฎหมายตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบการเงินรวม ไดร้วมทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย 1 แห่ง
เป็นจ านวนเงินรวม 10,365,792 บาท (พ.ศ. 2559 : บริษทัยอ่ย 1 แห่ง เป็นจ านวนรวม 9,519,069 บาท) 
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35 เงนิปันผลจ่ำย 

 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ปี พ.ศ. 2560 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 305.63 ลา้นบาท บริษทั 
ไดจ่้ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ปี พ.ศ. 2559 
 
ไม่มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
 
ปี พ.ศ. 2560 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผล 
การด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 38.83 ล้านบาท  
บริษทัไดจ่้ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ปี พ.ศ. 2559 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผล 
การด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญในอตัราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 15.53 ล้านบาท  
บริษทัไดจ่้ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
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36 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ก ำไร(ขำดทุน)ที ่  ภำษีเงนิได้    ก ำไร(ขำดทุน)ที ่  ภำษีเงนิได้   
  ยงัไม่รับรู้จำก  เกีย่วกับ ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน   ยงัไม่รับรู้จำก  เกีย่วกับ ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน  
  กำรตีมูลค่ำ  องค์ประกอบของ  เบ็ดเสร็จอ่ืน   กำรตีมูลค่ำ  องค์ประกอบของ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  
  ยุติธรรมของ  ก ำไรขำดทุน  ของกิจกำรร่วมค้ำ   ยุติธรรมของ  ก ำไรขำดทุน  ของกิจกำรร่วมค้ำ  
  เงนิลงทุนเผ่ือขำย  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ตำมวิธีส่วนได้เสีย  รวม  เงนิลงทุนเผ่ือขำย  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ตำมวิธีส่วนได้เสีย  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี 536,890,577 (106,183,720)                       -        430,706,857 536,390,408 (106,196,257)      -        430,194,151 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี 130,170,921 (24,662,702) 4,691,437 110,199,656 130,003,090 (25,207,250)      -        104,795,840 

ยอดคงเหลือปลายปี 667,061,498 (130,846,422) 4,691,437 540,906,513 666,393,498 (131,403,507)      -        534,989,991 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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36 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 

 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ก ำไร(ขำดทุน)ที ่  ภำษีเงนิได้    ก ำไร(ขำดทุน)ที ่  ภำษีเงนิได้   
  ยงัไม่รับรู้จำก  เกีย่วกับ ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน   ยงัไม่รับรู้จำก  เกีย่วกับ ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน  
  กำรตีมูลค่ำ  องค์ประกอบของ  เบ็ดเสร็จอ่ืน   กำรตีมูลค่ำ  องค์ประกอบของ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  
  ยุติธรรมของ  ก ำไรขำดทุน  ของกิจกำรร่วมค้ำ   ยุติธรรมของ  ก ำไรขำดทุน  ของกิจกำรร่วมค้ำ  
  เงนิลงทุนเผ่ือขำย  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ตำมวิธีส่วนได้เสีย  รวม  เงนิลงทุนเผ่ือขำย  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ตำมวิธีส่วนได้เสีย  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,949,541 (7,538) -          7,942,003 7,605,000 255,497 -          7,860,497 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี 528,941,036 (106,176,182) -          422,764,854 528,785,408 (106,451,754) -          422,333,654 

ยอดคงเหลือปลายปี 536,890,577 (106,183,720) -          430,706,857 536,390,408 (106,196,257) -          430,194,151 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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36 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี  218,132,338 192,602,933 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิในบริษทัยอ่ย  9,711,678 32,383,174 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย (17,134,423) (6,853,769) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิม่ข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 41,765,217 -         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิม่ข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ 9,177,688 -         

ยอดคงเหลือปลายปี 261,652,498 218,132,338 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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37 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รายไดเ้งินปันผล     
   - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 17 ก)) -        -        21,692,689 8,677,075 
   - เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 16 ข)) -        -        24,439,266 22,524,296 
   - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุ 19)     
    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 526,504 11,038,260 526,504 11,013,260 
    - บริษทัอ่ืน 13,065,133 9,949,600 12,065,133 9,949,600 
   - เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
    (หมายเหตุ 9, 15) 12,407,654 8,829,431 12,407,654 8,829,431 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)     
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(สุทธิ) 903,477 922,743 894,040 855,573 
รายไดด้อกเบ้ียรับ     
   - บริษทัอ่ืน 1,035,527 2,117,032 691,061 1,097,939 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 43 ข)) 101,178 -        83,571,945 78,183,355 
รายไดค่้าบตัรสมาชิกตดัจ าหน่าย 13,916,482 10,130,234 13,916,482 10,130,234 
รายไดค่้าเช่า - บริษทัอ่ืน 11,946,190 8,047,003 7,985,189 7,653,603 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 43 ข)) -        -        3,620,000 -        
รายไดค่้าเช่า      
   - อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 20)     
      - บริษทัอ่ืน 36,000 39,000 -        -        
      - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 43 ข)) 36,000,000 27,000,000 -        -        
เงินรับจากหน้ีสูญไดรั้บคืน 411,074 -        331,065 -        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น     
   และเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน     
   (หมายเหตุ 9, 15) -        2,374,788 -        2,374,788 
รายไดค่้าด าเนินการ -        5,059,216 -        -        

อ่ืน 27,052,080 19,248,566 18,775,680 12,148,809 

 117,401,299 104,755,873 200,916,708 173,437,963 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน       
   อาคาร และอุปกรณ์ และ      
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21, 22 (2,513,632) (3,663,533) (2,265,241) (3,095,209) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน       
   อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  (34,506) -        -        -        
ขาดทุนจากการจ าหน่าย      
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 15 (4,629) -        (4,629) -        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพย ์      
   เพื่อการลงทุนและท่ีดิน อาคาร      

   และอุปกรณ์ 20, 21 (684,950) (3,159,484) -        -        

  (3,237,717) (6,823,017) (2,269,870) (3,095,209) 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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39 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
   วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ยา เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์      

   การแพทยใ์ชไ้ป  (1,238,113,198) (1,168,112,389) (820,593,324) (799,160,923) 

ค่าวจิยัและเอก็ซเรย ์  (184,357,862) (208,066,579) (159,122,961) (187,903,095) 

ค่าแพทย ์  (1,322,942,347) (1,188,003,896) (1,126,744,971) (1,006,819,314) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  (1,934,758,376) (1,830,532,471) (1,566,280,686) (1,479,961,482) 

ค่าเส่ือมราคาของ      

   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน      

   อาคารและอุปกรณ์ 20, 21 (271,266,364) (233,548,385) (207,511,766) (174,451,175) 

ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพย ์      

   ไม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าท่ีดิน 22, 23 (32,739,253) (5,942,691) (9,384,523) (4,074,351) 

ค่าซ่อมแซม รายจ่ายซ่อมบ ารุง      

   และค่าบริการ  (123,408,888) (148,320,555) (110,835,880) (131,725,287) 

ค่าใชจ่้ายการตลาด  (149,136,149) (98,387,079) (51,847,138) (51,016,826) 

ค่าสาธารณูปโภค  (104,847,185) (98,599,113) (84,663,151) (81,388,084) 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  (90,975,435) (25,993,109) (66,107,712) (14,603,032) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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40 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื - สถาบนัการเงิน (159,873,824) (176,890,165) (145,491,287) (167,905,981) 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        -        (459,320) (1,610,656) 
 - อ่ืน -        (82,500) -        -        
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (381,049) (141,791) (327,696) (85,787) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (245,765) -        (245,765) -        

 (160,500,638) (177,114,456) (146,524,068) (169,602,424) 
 

41 ภำษีเงนิได้ 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษีเงนิได้ปีปัจจุบัน :     
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี (134,724,526) (158,125,207) (123,785,920) (133,773,664) 
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส าหรับค่าใชจ่้ายใน     
   การด าเนินการออกหุน้ท่ีรับรู้โดยตรงไปยงั     
   ส่วนของเจา้ของ (หมายเหตุ 33) (26,669,284) -        (26,669,284) -        
การปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินได ้     
   ปีก่อนต ่าไป (172,815) (1,034,343) (172,815) -        
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (391,718) (642,385) -        -        

รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั (161,958,343) (159,801,935) (150,628,019) (133,773,664) 
     

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี :     
รายการท่ีเกิดข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว      
   (หมายเหตุ 24) 44,006,930 (666,454) (6,960,430) (3,808,147) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (117,951,413) (160,468,389) (157,588,449) (137,581,811) 
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41 ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีของ
ประเทศท่ีแต่ละบริษทัตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม  วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 682,895,300 704,459,054 934,160,947 718,988,132 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) (136,579,060) (140,891,811) (186,832,189) (143,797,626) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษี 1,455,879 4,028,402 12,967,086 10,303,389 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณก าไรทางภาษี (309,814) (5,609,974) 2,191,685 (3,135,406) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถน ามาถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีไดเ้พิ่ม 19,230,069 5,633,635 14,457,952 3,874,085 
   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (13,220,068) (14,201,345) (200,168) (4,826,253) 
   ขาดทุนสะสม 30,206,775 (4,652,857) -        -        
   ภาระผูกพนัท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -        56,406 -        -        
   กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดใ้ช ้ (18,170,661) (3,154,117) -        -        
   การปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินไดปี้ก่อนต ่าไป (172,815) (1,034,343) (172,815) -        
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (391,718) (642,385) -        -        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (117,951,413) (160,468,389) (157,588,449) (137,581,811) 
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42 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท)  553,835,960 511,151,830 776,572,498 581,406,321 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีถือโดยผูเ้ป็นเจา้ของ (หุน้) 771,532,055 741,203,497 771,532,055 741,203,497 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)  0.72  0.69  1.01  0.78 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งท่ีน าเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรับลด 
 

43 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หุน้ของบริษทัส่วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสิน ในสัดส่วนร้อยละ 28.81 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 31.49) 
ส่วนจ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 71.19 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 68.51) ถือโดยบุคคลทัว่ไป  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 16, 17 และ 18 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
   

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ราษฎรยนิดี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 
บริษทั ราชธานี แอสโซซิเอส จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี 3 จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูถื้อหุน้บริษทั 
บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
Weihai Welly Hospital Company Limited สาธารณรัฐ กิจการร่วมคา้ 
   (เดิมช่ือ Weihai Thonburi Healthcare ประชาชนจีน  
   Investment Company Limited)   
Ar Yu International Health Care  สาธารณรัฐแห่ง กิจการร่วมคา้ 
   Company Limited สหภาพเมียนมาร์  
บริษทั โลจิคอล อินฟอร์เมชัน่ เนทเวอร์ค จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั เฮลท ์เกต จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั ราชธานีพฒันาการ (2014) จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั นทีทิพย ์จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั  ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั  
บริษทั โรงพยาบาลสิโรรส จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย  
บริษทั ราชธานีบา้นและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จีเทค็ เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวลเนสซิต้ี จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ซี.เอช.ที. โฮลด้ิง จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
   

Golden Bright Asia Pacific Investment Ltd.  ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
WJ International Hospital Management Co., Ltd. ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
Global Heath Investment Ltd. ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทั เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (จดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี 
   เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

  

บริษทั ราชธานีกอลฟ์ และ คนัทรีโฮม จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ราชพฒัน์นคร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ธนบุรี เคหะภณัฑ ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั เกลดฮิลล ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
   (จดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี 
   เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

  

บริษทั หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ยเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
นายแพทยบ์ุญ  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นางสาวนลิน  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นายเฉลิมกลุ  อภิบุณโยภาส ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นายวรีะชยั  ศรีขจร ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นายศิธา  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
  (ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
นายอาศิส  อุนนะนนัทน์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
แพทยห์ญิงวภิาดา  เชาวกลุ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัร่วม 
นางสาวมาสฤดี  คณาพิทกัษพ์งศ ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
นายราวรว ี จนัทโรจวงศ ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
นายจอน  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
นายแพทยอ์ านวย  อุนนะนนัทน์ ไทย ผูถื้อหุน้ 
นายสุธน  ศรียะพนัธ์ุ ไทย ผูถื้อหุน้ 
นางจารุวรรณ  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้ 
นางณวรา  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้ 
นายแพทยชู์เกียรติ  อศัวาณิชย ์ ไทย ผูถื้อหุน้ 
นายอาษา  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถื้อหุน้ 
แพทยห์ญิงลินดา  ไกรวทิย ์ ไทย กรรมการ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
   

นายขจร  ธนะแพสย ์ ไทย กรรมการ 
นายสมชาย  คูวจิิตรสุวรรณ ไทย กรรมการ 
นางกรรณิการ์  งามโสภี ไทย กรรมการ 
นายวศิิษฐ ์ วามวาณิชย ์ ไทย กรรมการ 
นายวกิรม  คุม้ไพโรจน์ ไทย กรรมการ 
นายทิมโมต้ี  เลิศสมิติวนัท ์ ไทย กรรมการ 
นายยจีูน  ดี.เอม็.บี.ครูน ดตัช ์ กรรมการ 
นายธนาธิป  ศุภประดิษฐ ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ  
นายแพทยสุ์นทร  ศรีทา ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(จนถึงวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
Mr. Chow Ket Wong ฮ่องกง กรรมการบริหาร 
นายคิมคริสเตียน  วา๊ฟไฟท ์ ไทย ญาติสนิทของผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ป็น 
  กรรมการบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
นายทองสุข  บูรณะรุ่งเรืองกิจ ไทย ญาติสนิทของผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ป็น 
  กรรมการบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
คุณหญิงส่องแสง  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถื้อหุน้และญาติสนิทของกรรมการของบริษทั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากกิจการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั -        -        7,500,360 -        

บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั -        -        -        35,466 

 -        -        7,500,360 35,466 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั -        4,817,658 -        -        

บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั (มหาชน) 11,275 8,055 -        -        

 11,275 4,825,713 -        -        
     

กิจการร่วมคา้     
Weihai Welly Hospital Company     
   Limited 14,855,400 -         14,855,400 -         
Ar Yu International  Health Care     
    Company Limited 2,926,315 -         2,926,315 -         

 17,781,715 -         17,781,715 -         
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จ ากดั 19,302,463 22,941,028 -        -        
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 340,710 594,000 -        -        

 19,643,173 23,535,028 -        -         
     

 37,436,163 28,360,741 25,282,075 35,466 
     

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั -         -         3,829,411 -         

บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั -         -         120,000 -         

 -         -         3,949,411 -         
     

บริษทัร่วม     
บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั 250,000 -         250,000 -         

 250,000 -         250,000 -         
     

กิจการร่วมคา้     
Ar Yu International Health Care     
   Company Limited 67,200 -         67,200 -         

 67,200 -         67,200 -         

     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จ ากดั -         5,512,979 -         -         

 -         5,512,979 -         -         
     

 317,200 5,512,979 4,266,611 -         

     
เงนิทดรองจ่ำย     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จ ากดั 43,335 -         -         -         

 43,335 -         -         -         

     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กรรมการ -         288,500 -         -        

 -         288,500 -         -        
     

 43,335 288,500 -         -        



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั -        -        254,926,394 190,533,781 
บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั -        -        117,744,967 141,157,909 
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั -        -        6,675,799 5,231,871 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั -        -        1,725,021 -        
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั -        -        -        59,144 

 -        -        381,072,181 336,982,705 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        -        (44,661,690) (44,661,690) 

 -        -        336,410,491 292,321,015 

     
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั  -        -        1,503,870 1,480,232 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั -        -        674,646 -        

 -        -        2,178,516 1,480,232 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เอก็ซ์เรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์จ ากดั  2,839,125 2,695,965 2,839,125 2,695,965 
บริษทั หาดใหญ่อ๊อกซิเยน่ จ ากดั 79,968 -        -        -        
บริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั -        10,853 -        -        

 2,919,093 2,706,818 2,839,125 2,695,965 

 2,919,093 2,706,818 5,017,641 4,176,197 
     

เจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั  -        -        13,585 106,350 
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั -        -        1,385,332 101,332 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั -        -        16,109,848 -        

 -        -        17,508,765 207,682 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั  750,000 750,000 750,000 750,000 

 750,000 750,000 750,000 750,000 

 750,000 750,000 18,258,765 957,682 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหนีซ้ื้อสินทรัพย์     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั -        -        4,150,991 23,807,599 
   บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั -        -        213,000 198,200 

 -        -        4,363,991 24,005,799 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ากดั -        1,082,070 -        1,082,070 

 -        1,082,070 -        1,082,070 
     

 -        1,082,070 4,363,991 25,087,869 
     

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั -        -        459,320 -        



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

     บริษัทที่  บุคคลที่      บริษัทที่  บุคคลที่  
  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกัน  รวม  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกัน  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -       75,883 -       23,654 -       99,537 3,996,353 -       -       -       -       3,996,353 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค าปรึกษา -       695,987 17,781,714 14,367,053 -       32,844,754 -       280,000 17,781,714 -       -       18,061,714 
รายไดค่้าเช่าท่ีดินและสถานท่ี -       -       -       36,000,000 -       36,000,000 3,620,000 -       -       -       -       3,620,000 
รายไดอ่ื้น -       -       67,200 11,308 -       78,508 119,902 -       67,200 -       -       187,102 
เงินปันผลรับ -       -       -       13,760,020 -       13,760,020 21,692,689 24,439,266 -       12,760,020 -       58,891,975 
ดอกเบ้ียรับ -       -       -       101,178 -       101,178 83,571,945 -       -       -       -       83,571,945 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ -       -       -       19,437 -       19,437 5,315,051 -       -       3,350 -       5,318,401 
ซ้ืออุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       802,705 -       -       -       -       802,705 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -       -       -       -       -       -       196,880 -       -       -       -       196,880 
ดอกเบ้ียจ่าย -       -       -       -       -       -       459,320 -       -       -       -       459,320 
ค่าเช่า -       -       -       17,600 2,514,000 2,531,600 -       -       -       -       2,514,000 2,514,000 
ค่าซ่อมแซมและค่าบริการวิชาชีพ -       -       -       38,161,703 -       38,161,703 3,601,507 -       -       38,161,703 -       41,763,210 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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42 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

     บริษัทที่  บุคคลที่      บริษัทที่  บุคคลที่  
  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกัน  รวม  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกัน  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -       31,397 -       -       -       31,397 175,242 -       -       -       -       175,242 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค าปรึกษา -       10,051,303 -       30,747,605 -       40,798,908 -       -       -       -       -       -       
รายไดค่้าเช่าท่ีดิน -       -       -       27,000,000 -       27,000,000 -       -       -       -       -       -       
รายไดอ่ื้น -       -       -       5,059,216 -       5,059,216 -       -       -       -       -       -       
เงินปันผลรับ -       -       -       15,282,409 -       15,282,409 8,677,075 22,524,296 -       15,257,409 -       46,458,780 
ดอกเบ้ียรับ -       -       -       -       -       -       78,183,355 -       -       -       -       78,183,355 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ -       -       -       132,678 -       132,678 4,875,668 -       -       -       -       4,875,668 
ซ้ืออุปกรณ์ -       -       -       6,262,880 -       6,262,880 484,000 -       -       1,573,920 -       2,057,920 
ดอกเบ้ียจ่าย -       -       -       -       -       -       1,610,656 -       -       -       -       1,610,656 
ค่าเช่าท่ีดิน -       -       -       -       1,344,000 1,344,000 -       -       -       -       1,344,000 1,344,000 
ค่าซ่อมแซมและค่าบริการวิชาชีพ -       -       -       37,224,819 -       37,224,819 5,262,925 -       -       37,224,819 -       42,487,744 

 
 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รายได้และรายจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     
   - เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 77,955,681 56,312,889 57,486,648 43,145,850 
   - ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 795,307 521,475 340,838 287,117 

รวม 78,750,988 56,834,364 57,827,486 43,432,967 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและกรรมการ 
ซ่ึงมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน - บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
ยอดคงเหลือตน้ปี -        -        1,055,036,600 1,047,536,600 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 10,000,000        -        723,140,645 18,500,000 
รับช าระคืนระหวา่งปี (10,000,000) -        (9,500,000) (11,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี -        -        1,768,677,245 1,055,036,600 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั -        -        831,827,737 686,000,000 
   บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั -        -        565,812,908 -        
   บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั -        -        347,436,600 347,436,600 
   บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส     
      จ ากดั -        -        23,600,000 19,100,000 
   บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั -        -        -        2,500,000 

 -        -        1,768,677,245  1,055,036,600 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัใน
สกลุเงินบาท มีก าหนดรับช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        -        3.75 ถึง 8.00  4.50 ถึง 8.00 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรายการเคล่ือนไหว
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำว - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ยอดคงเหลือตน้ปี -       -       81,300,000 79,800,000 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งปี -       -       -       1,500,000 

ยอดคงเหลือปลายปี -       -       81,300,000 81,300,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะยำว     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั -       -       81,300,000 81,300,000 

 -       -       81,300,000 81,300,000 

หกั  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีจะไดรั้บ     
     ช าระภายในหน่ึงปี  -       -       (81,300,000) -       

 -       -       -       81,300,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยของบริษัทเป็นเงินให้กู้ยืมซ่ึงไม่มี
หลกัประกนัในสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัมีจ านวน 
81,300,000 บาท มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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43 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกู้ยืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการ ซ่ึงมีรายการ
เคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม วนัที่ 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน     
ยอดคงเหลือตน้ปี -       700,000 -       -       
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งปี -       -       -       100,000,000 
จ่ายช าระคืนระหวา่งปี -       (700,000) -       (100,000,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี -       -       -       -       
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - กรรมกำร     
ยอดคงเหลือตน้ปี -       2,361,736 -       1,691,736 
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึน (จ่ายช าระคืน)     
   ระหวา่งปี (สุทธิ) -       (2,361,736) -       (1,691,736) 

 -       -       -       -       

ยอดคงเหลือปลายปี -       -       -       -       

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั ของบริษทั เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุล 
เงินบาทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี อยา่งไรกต็ามบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2559 
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44 ภำระผูกพนั 

 
44.1 ภำระผูกพนัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มกิจการและบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าบริการท าความสะอาดและรักษาความปลอดภยั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการดงักล่าวท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภายใน 1 ปี 41,221,090 34,972,322 20,167,039 19,696,031 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,644,522 32,442,105 18,126,881 18,005,087 

เกินกวา่ 5 ปี 224,657,084 8,160,000 7,440,000 8,160,000 

 317,522,696 75,574,427 45,733,920 45,861,118 

 
44.2 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซ้ือท่ีดิน เคร่ืองมือทางการแพทย ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ท่ีดิน -        70,535,764 -        -        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 80,504,380 29,856,744 52,691,612 21,454,477 
เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 25,916,236 2,002,611 23,259,341 175,243 
คอมพิวเตอร์ -        176,840 -        176,840 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,182,885 3,545,800 -        3,545,800 
อุปกรณ์ 940,750 2,522,000 700,000 237,000 

 108,544,251 108,639,759 76,650,953 25,589,360 
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44 ภำระผูกพนั (ต่อ) 

 

44.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

ในไตรมาสสองปี พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งหน่ึงใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยภาระผูกพนัดงักล่าวมีมูลค่าไม่เกิน 20.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม  
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 ไดมี้มติเห็นชอบยกเลิกการท าสญัญาดงักล่าว  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั มีภาระผูกพนัในการจ่ายช าระตน้ทุน  
การพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณา เป็นจ านวนเงิน  
130,184,489 บาท 3,000,000 บาท และ 31,059,300 บาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) 

 

44.4 สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

พ.ศ. 2560 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 วนัครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว ้
มีอาย ุ1 เดือน ถึง 4 เดือน จ านวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
      มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงนิ  อตัรำแลกเปลีย่น  มูลค่ำตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงนิต่ำงประเทศ  ตำมสัญญำ  ตำมสัญญำ  (บำท)  (บำท)  (บำท) 
      

ดอลลาร์สหรัฐ 64,946  33.22 2,157,497 2,121,353 36,144 
ยโูร 151,695  38.92 - 38.96 5,906,490 5,927,932 (21,442) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

พ.ศ. 2559 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 วนัครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว ้
มีอาย ุ3 เดือน ถึง 5 เดือน จ านวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
      มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงนิ  อตัรำแลกเปลีย่น  มูลค่ำตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงนิต่ำงประเทศ  ตำมสัญญำ  ตำมสัญญำ  (บำท)  (บำท)  (บำท) 
      

ดอลลาร์สหรัฐ 9,219  35.08 323,394 330,375 (6,981) 
ยโูร 376,086  38.26 - 39.45 14,643,411 14,236,080 407,331 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเสมือนว่า
ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 การวดัมูลค่าดงักล่าวจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของ
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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45 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ และหนีสิ้นค ำ้ประกนั 

 
45.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือค ้ าประกันจากธนาคารเพื่อค ้ าประกัน 
การด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค ้าประกนัค่าไฟฟ้า 13,054,603 10,494,003 12,254,603 9,694,003 
ค ้าประกนัการบริหาร และด าเนินงาน     
   ในส่วนงานรับจา้งบริหาร 72,511,100 65,006,100 72,511,100 65,006,100 

ค ้าประกนัการด าเนินงาน 50,804,751 29,403,230 -        -        

 136,370,454 104,903,333 84,765,703 74,700,103 

 
45.2 กำรค ำ้ประกนัในบริษัทที่เกีย่วข้องกัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษทัมีรายการค ้าประกนัระหวา่งกนั ดงัน้ี  
 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

    จ ำนวนเงนิ  จ ำนวนเงนิ 
ผู้ค ำ้ประกนั ค ำ้ประกนัแก่ รำยกำรค ำ้ประกนั  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท) 

     

บริษทั บริษทัโมดูลล่า     
    ซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั    
 (บริษทัยอ่ย) สญัญาซ้ือขายระบบซอฟทแ์วร์ การบริหารงานโรงพยาบาล -          1.23 
     ตามโครงการพฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทหารผา่นศึก   

     

บริษทั บริษทัโมดูลล่า     
    ซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั    
 (บริษทัยอ่ย) สญัญาซ้ือขายระบบซอฟทแ์วร์การบริหารงานโรงพยาบาล -          0.12 

     

บริษทั บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์     
    จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ค ้าประกนัวงเงินกู ้  400.00  400.00 
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46 สัญญำที่ส ำคญั 

 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีการจดัท าสญัญาท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
1) บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมท ากิจการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยบริษทัดงักล่าว ตกลงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคดว้ย

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหลก็ (MRI) แก่ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาจากบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือโรงพยาบาลในเครือ โดยมีก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุในสญัญา  
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหลก็ (MRI) ตามคุณลกัษณะท่ีตกลงกนัของทั้งสองฝ่าย 
รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืน ๆ บริษทัมีหนา้ท่ีในการเตรียมพื้นท่ีภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ อีกทั้ งจดัหาแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์นั้น บริษทัและบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะท าการแบ่งรายไดใ้นอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

 
2) บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ตในการให้บริการบริหารและด าเนินงานโรงพยาบาลองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัภูเกต็ โดยบริษทัจะตอ้งบริหารจดัการโรงพยาบาลใหมี้ขีดความสามารถรองรับผูป่้วยในจ านวน 129 เตียงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีศกัยภาพรองรับผูป่้วยนอกไดว้นัละ 600 คนในเวลาราชการ รวมทั้งสามารถใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัโรงพยาบาล และให้บริการอ่ืนเพื่อรองรับนโยบายดา้นสาธารณสุขขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพตามศกัยภาพหน่วยให้บริการระดบัทุติยภูมิ 2.3 ตามขอบเขตงานและระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัจะ
ไดรั้บค่าจา้งตามอตัราท่ีตกลงกนั 

 
3) บริษัทได้ท าสัญญาร่วมกับเมืองพัทยาในการให้บริการจ้างเหมาเพื่อบริหารและด าเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา  

โดยบริษทัจะตอ้งบริหารจดัการโรงพยาบาลใหมี้ขีดความสามารถรองรับผูป่้วยในจ านวน 110 เตียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีศกัยภาพรองรับผูป่้วยนอกไดว้นัละ 500 คนในเวลาราชการ รวมทั้งสามารถใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโรงพยาบาล 
และใหบ้ริการอ่ืนเพื่อรองรับนโยบายดา้นสาธารณสุขขององคก์ารบริหารเมืองพทัยาไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตามศกัยภาพหน่วยให้บริการระดบัทุติยภูมิ 2.1 ตามขอบเขตงานและระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัจะไดรั้บค่าจา้ง
ตามอตัราท่ีตกลงกนั 

 
4) บริษทัได้ท าสัญญาร่วมกับเมืองพทัยาในการให้บริการจ้างเหมาเพื่อบริหารและด าเนินงานศูนยแ์พทยชุ์มชน (Central 

medical unit : CMU) นานาชาติ เกาะลา้น เมืองพทัยา ให้พร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรคทัว่ไปไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ ตาม
ขอบเขตงานและระยะเวลาท่ีระบุในสญัญา โดยบริษทัจะไดรั้บค่าจา้งตามอตัราท่ีตกลงกนั  

 
5) บริษทัไดท้ าสญัญากิจการร่วมคา้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
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46 สัญญำที่ส ำคญั (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการและบริษทัมีการจดัท าสญัญาท่ีส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ย - บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั 
 

1) บริษทัไดท้ าสัญญากบัโรงพยาบาลเอกชนสามแห่ง ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในสัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลดา้น
โรคหัวใจและหลอดเลือดในการตกลงร่วมกันเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู ้ป่วยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ี
โรงพยาบาลเอกชนดงักล่าวตามขอบเขตงานและระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาโดยบริษทัจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดต้ามอตัราท่ี
ตกลงร่วมกนั  

 

2) บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมกบัจงัหวดัสมุทรปราการ ในการรับจา้งเหมาบริการ การรักษา การท าหตัถการผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจ
และโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้พื้นท่ีของโรงพยาบาลบางพลีเป็นพื้นท่ีท าการในวงเงินท่ีจ ากดั โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
ขอบเขตงานและระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัจะไดรั้บค่าจา้งตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา  

 

3) บริษทัได้ท าสัญญาร่วมกบัจงัหวดัพทัลุง ในการรับจา้งเหมาบริการ การรักษา การท าหัตถการผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจและ
โรคหวัใจขาดเลือด โดยใชพ้ื้นท่ีของโรงพยาบาลพทัลุง เป็นพื้นท่ีท าการในวงเงินท่ีจ ากดั โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอบเขตงาน
และระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัจะไดรั้บค่าจา้งตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา  

 

47 คดคีวำมที่ถูกฟ้องร้อง 
 

บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท ์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษทัไดถู้กบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ฟ้องร้องต่อศาลตล่ิงชนัให้ช าระเงินค่าจา้งท าของ
ตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 4.72 ลา้นบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดี และให้บริษทั 
เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ช าระเงินให้กบับริษทั และยกฟ้องบริษทั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จ  ากดั 
ได้ด าเนินการยื่นขออุทธรณ์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังค าพิพากษา โดยศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน่ตามศาลชั้นตน้ ใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะคดี ปัจจุบนับริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ยงัไม่ไดด้ าเนินการยืน่ร้องต่อ
ศาลฎีกา ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัและคาดวา่จะชนะคดี 
หากบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ยืน่ค  าร้องต่อศาลฎีกา เน่ืองจากเห็นวา่บริษทัไม่มีเหตุท่ีจะตอ้งรับผิดชอบค่าจา้งท า
ของดงักล่าวตามสญัญาและเช่ือมัน่ในเหตุผลและความหนกัแน่นของค าคดัคา้นทั้งในประเดน็ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 

 

2) บริษทัเป็นจ าเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจงัหวดัตล่ิงชนัให้ช าระเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของ
บริษทัในคดีหมายเลขด าท่ี ผบ. 3294/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ. 9636/2559 โดยศาลชั้นตน้ได้พิพากษายกฟ้องโจทก ์
ต่อมาโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัช าระเงินจ านวน 5.38 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้ยูร่ะหวา่งการยืน่ค าร้อง
ขออนุญาตฎีกา และยืน่ฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหาย
ท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดข้ึน บริษทัจึงไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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47 คดคีวำมที่ถูกฟ้องร้อง (ต่อ) 

 
บริษทัยอ่ย 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดย้ืน่ฟ้องกรมท่ีดินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการเพิกถอนท่ีดินของบริษทั โดยมีคดีความ
คงคา้งดงัน้ี 
 
1) คดีหมายเลขด าท่ี 1356/2551 บริษทัท าการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั โดยศาลปกครองพิพากษาวา่เป็นการเพิกถอน

หนังสือส าคัญแสดงสิทธิในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยวิธีการทางกฎหมายก าหนด มิใช่เพิกถอนสิทธิใน 
การครอบครองและการท าประโยชน์ในท่ีดิน ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดย้ืน่
อุทธรณ์โดยขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2) คดีหมายเลขด าท่ี 29/2552 บริษทัท าการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 1 ฉบบั โดยศาลปกครองพิพากษาวา่กรมท่ีดินเพิกถอน
โดยไม่ชอบเพราะออก นส.3ก. ผิดพลาดแลว้มาเพิกถอน เป็นการท าใหเ้จา้ของท่ีดินเสียหาย ศาลปกครองพิพากษาใหก้รมท่ีดิน
ช าระเงินจ านวน 1.51 ลา้นบาท ให้กบับริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดียงัไม่เป็นท่ีพอใจ บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์
ไปยงัศาลปกครองสูงสุด โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

3) บริษทัยอ่ยท าการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมท่ีดินไดต้ั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอน แต่จนปัจจุบนั 
ยงัไม่มีค าสัง่เพิกถอน โดยอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ  

 
48 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงนิ 

 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท ์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 
339.63 ลา้นบาท โดยบริษทัจะน าเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบ 
ในการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 
21.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยจะน าเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
 
 


