
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 495,865,507          581,868,962          288,172,054         372,825,116          
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 7 22,356                   16,984                               -             -
เงินลงทุนระยะสั้น 8 163,268,329          142,943,367          121,244,593         121,986,273          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 9 829,558,865          718,218,410          847,719,249         776,638,142          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค)             -             - 2,578,977,245      1,768,677,245       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีจะถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 34 ง)             -             -             - 81,300,000            

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 10 210,820,923          194,683,682          83,465,595           90,048,582            
ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการ
ทางการแพทยค์รบวงจร 11 1,201,656,367       972,029,785                      -             -

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) 6,533,723              680,674                             -             -
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีตดัจาํหน่าย
ภายในหน่ึงปี 3,448,287                          -             -             -

เงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดภ้ายในหน่ึงปี
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ก) 150,000,000                      -             -             -
- บริษทัอ่ืน 35.3 40,000,000                        - 40,000,000                       -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,886,744              4,476,965              1,800,764             4,476,965              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,111,061,101       2,614,918,829       3,961,379,500      3,215,952,323       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั 12 7,341,447              9,932,143                          - 2,552,700              
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 13 631,550,084          713,535,009          631,550,084         713,535,009          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 14 466,642,134          454,725,259          380,689,500         374,911,500          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 15             -             - 5,110,923,639      5,013,323,639       
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) 16 1,164,991,667       740,375,032          1,429,120,653      949,173,656          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) 17 172,447,736          252,542,536          118,300,567         147,995,367          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ง)             -             -             -             -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (สุทธิ) 18 1,813,680,219       1,813,757,802                   -             -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 19 5,529,119,130       4,832,788,537       3,673,474,786      3,645,579,012       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 74,189,618            30,905,221            485,178                4,801,995              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 20 83,857,164            82,029,293            74,653,659           76,835,740            
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 21 2,338,081,954       2,372,990,701       11,800,548           12,197,260            
เงินจองสิทธิการเช่าท่ีดิน 21 2,000,000              1,000,000                          -             -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 22 76,865,097            64,452,961                        -             -
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า 21 55,537,891                        -             -             -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 28,310,691            25,761,108            594,599                496,943                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,444,614,832     11,394,795,602     11,431,593,213    10,941,402,821     

รวมสินทรัพย์ 15,555,675,933     14,009,714,431     15,392,972,713    14,157,355,144     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 23 1,466,860,991       129,056,675          1,345,000,000                  -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24 1,125,367,937       925,605,877          607,238,995         679,819,010          
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 250,000,000          100,000,000          250,000,000         100,000,000          
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 26 2,963,333              2,691,399              2,595,212             2,390,405              
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 21 1,000,000              1,000,000                          -             -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 71,816,080            50,582,976            70,804,784           49,741,830            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) 18,682,445            19,292,022            12,114,615           11,148,498            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20,312,700            50,944,779            12,370,512           14,064,636            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,957,003,486       1,279,173,728       2,300,124,118      857,164,379          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 3,242,970,973       3,442,245,765       3,242,970,973      3,442,245,765       
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 26 8,811,818              9,440,874              8,564,248             9,119,760              
หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 21 1,000,000              2,000,000                          -             -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 22 355,323,376          375,767,475          131,827,507         146,317,681          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 234,551,854          228,908,057          180,379,377         177,090,817          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,897,560            7,374,892              250,000                160,000                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,853,555,581       4,065,737,063       3,563,992,105      3,774,934,023       

รวมหนีสิ้น 6,810,559,067       5,344,910,791       5,864,116,223      4,632,098,402       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 28
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          849,080,000         849,080,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ) 28 6,861,242,864       6,861,242,864       6,861,242,864      6,861,242,864       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 112,524,039          112,524,039          112,524,039         112,524,039          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,030,212,137       1,138,693,486       1,237,199,414      1,167,419,848       
ส่วนเกิน(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิ่ม
ในบริษทัยอ่ย (1,099,295,760)     (1,099,295,760)                 -             -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 474,105,430          540,906,513          468,810,173         534,989,991          

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 8,227,868,710       8,403,151,142       9,528,856,490      9,525,256,742       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 31 517,248,156          261,652,498                      -             -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,745,116,866       8,664,803,640       9,528,856,490      9,525,256,742       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 15,555,675,933     14,009,714,431     15,392,972,713    14,157,355,144     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 1,384,438,859      1,292,759,046      1,233,553,976      1,151,149,521      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 96,452,304           76,620,476           -                         -                         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 193,482,452         207,545,905         126,314,148         156,759,319         
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (1,012,664,299)     (933,767,266)        (890,140,141)        (822,048,393)        
ตน้ทุนการขายสินคา้ (64,183,195)          (52,574,016)          -                         -                         
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (167,984,473)        (156,104,457)        (112,593,747)        (111,724,605)        

กําไรขั้นต้น 429,541,648         434,479,688         357,134,236         374,135,842         
รายไดอ่ื้น 41,956,766           35,663,594           81,273,904           72,179,187           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 471,498,414         470,143,282         438,408,140         446,315,029         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (53,363,366)          (50,651,194)          (19,543,575)          (18,294,423)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (269,290,003)        (198,869,791)        (159,216,006)        (142,251,937)        
กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 3,681,960             (1,921,820)            4,768,229             (1,167,475)            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (315,900)               (30,362)                 (138,578)               -                         
ตน้ทุนทางการเงิน (36,721,797)          (39,710,798)          (37,859,304)          (36,724,252)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,122,969           8,531,522             -                         -                         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (28,869,259)          (29,672,205)          -                         -                         

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 97,743,018           157,818,634         226,418,906         247,876,942         
ภาษีเงินได้ (25,877,383)          (26,639,217)          (33,850,047)          (36,178,019)          

กําไรสําหรับงวด 71,865,635           131,179,417         192,568,859         211,698,923         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 2,225,484             -                         -                         -                         
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จาก
การตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย (92,100,142)          (35,868,639)          (92,159,388)          (35,946,726)          

- ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนของ
กิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 1,258,689             (325,566)               -                         -                         

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 17,974,928           7,173,729             18,431,876           7,189,346             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
- สุทธิจากภาษี (70,641,041)          (29,020,476)          (73,727,512)          (28,757,380)          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,224,594             102,158,941         118,841,347         182,941,543         

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 72,339,545           130,817,922         192,568,859         211,698,923         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (473,910)               361,495                -                         -                         

71,865,635           131,179,417         192,568,859         211,698,923         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 910,909                101,769,879         118,841,347         182,941,543         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 313,685                389,062                -                         -                         

1,224,594             102,158,941         118,841,347         182,941,543         

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.08                      0.17                      0.22                      0.28                      

จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 849,080,000         764,080,000         849,080,000         764,080,000         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 2,780,849,833      2,528,481,668      2,469,240,961      2,233,100,594      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 176,709,767         221,144,693                       -               -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 400,004,715         380,244,023         263,924,625         273,379,642         
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (2,007,664,007)     (1,856,335,901)     (1,761,219,979)     (1,627,084,447)     
ตน้ทุนการขายสินคา้ (110,930,167)        (151,308,480)                      -               -
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (331,858,793)        (307,879,487)        (221,875,430)        (219,361,112)        

กําไรขั้นต้น 907,111,348         814,346,516         750,070,177         660,034,677         
รายไดอ่ื้น 32 143,097,955         57,939,163           172,027,060         116,448,510         

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,050,209,303      872,285,679         922,097,237         776,483,187         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (118,573,398)        (83,271,747)          (41,535,496)          (31,595,768)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (526,714,400)        (365,697,221)        (315,868,241)        (257,308,575)        
กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 1,928,939             (6,137,668)            2,024,471             (6,127,606)            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (378,843)               (186,525)               (197,195)                             -
ตน้ทุนทางการเงิน (69,253,089)          (80,802,482)          (71,750,821)          (74,781,612)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 ก) 20,273,476           12,024,248                         -               -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 16 ก) (54,906,620)          (61,168,997)                        -               -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 302,585,368         287,045,287         494,769,955         406,669,626         
ภาษีเงินได้ 33 (69,936,219)          (59,427,357)          (85,358,389)          (63,786,207)          

กําไรสําหรับงวด 232,649,149         227,617,930         409,411,566         342,883,419         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 27 2,225,484                           -               -               -
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จาก
การตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 8, 13 (82,602,242)          81,850,237           (82,724,772)          81,696,004           

- ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนของ
กิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 16 ก) (423,742)               4,744,933                           -               -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 22 16,075,350           (16,370,047)          16,544,954           (16,339,200)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
- สุทธิจากภาษี (64,725,150)          70,225,123           (66,179,818)          65,356,804           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 167,923,999         297,843,053         343,231,748         408,240,223         

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 229,884,126         225,042,094         409,411,566         342,883,419         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,765,023             2,575,836                           -               -

232,649,149         227,617,930         409,411,566         342,883,419         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 164,349,568         295,212,768         343,231,748         408,240,223         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 31 3,574,431             2,630,285                           -               -

167,923,999         297,843,053         343,231,748         408,240,223         

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.27                      0.29                      0.48                      0.45                      

จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 849,080,000         764,080,000         849,080,000         764,080,000         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กําไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว ส่วนเกิน(ขาด)ทุน ทีย่งัไม่รับรู้จากการ เบ็ดเสร็จอื่น ภาษเีงินได้เกี่ยวกับ รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ทีอ่อกและชําระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง จากการลงทุน ตีมูลค่ายุติธรรมของ ของกิจการร่วมค้า องค์ประกอบของกําไร องค์ประกอบอื่นของ ผู้เป็นเจ้าของของ ทีไ่ม่มี ส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เพิม่ในบริษทัย่อย เงินลงทุนเผื่อขาย ตามวธิีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด 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    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30) -                          -                           -                       (305,632,000)       -                            -                                  -                                  -                                    -                                 (305,632,000)       -                         (305,632,000)      

การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                          -                           -                       -                            -                            -                                  -                                  -                                    -                                 -                            10,459,065       10,459,065         

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากเงินปันผลจ่าย -                          -                           -                       -                            -                            -                                  -                                  -                                    -                                 -                            (17,134,423)      (17,134,423)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                           -                       225,042,094        -                            81,782,174                4,744,933                  (16,356,436)                 70,170,671                295,212,765        2,630,285         297,843,050       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 764,080,000      3,822,920,000    112,524,039   825,934,715        (1,099,295,760)    618,672,751              4,744,933                  (122,540,156)               500,877,528              4,927,040,522     214,087,265     5,141,127,787    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 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    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30) -                          -                           -                       (339,632,000)       -                            -                                  -                                  -                                    -                                 (339,632,000)       -                         (339,632,000)      

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)จาก

- การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                          -                           -                       -                            -                            -                                  -                                  -                                    -                                 -                        (9,263,298)        (9,263,298)          

- การลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           -                       -                            -                            -                                  -                                  -                                    -                                 -                        261,284,525     261,284,525       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                           -                       231,150,651        -                            (82,655,041)               (423,742)                    16,277,700                  (66,801,083)              164,349,568        3,574,431         167,923,999       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 849,080,000      6,861,242,864    112,524,039   1,030,212,137     (1,099,295,760)    584,406,457              4,267,695                  (114,568,722)               474,105,430              8,227,868,710     517,248,156     8,745,116,866    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กําไร(ขาดทุน)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ที่ยงัไม่รับรู้จากการ ภาษเีงนิได้เกี่ยวกับ รวม

ที่ออกและชําระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง ตมีูลค่ายุตธิรรมของ องค์ประกอบของกําไร องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วน

เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ ของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด 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         

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)                -               -                - (305,632,000)                          -                 -                 - (305,632,000)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                -               -                - 342,883,419           81,696,004                    (16,339,200)                    65,356,804                    408,240,223            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 764,080,000         3,822,920,000    112,524,039        737,697,606           618,086,412                  (122,535,457)                  495,550,955                  5,932,772,600         

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 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         

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)                -               -                - (339,632,000)                          -                 -                 - (339,632,000)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                -               -                - 409,411,566           (82,724,772)                   16,544,954                     (66,179,818)                   343,231,748            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 849,080,000         6,861,242,864    112,524,039        1,237,199,414        583,668,726                  (114,858,553)                  468,810,173                  9,528,856,490         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 302,585,368           287,045,287           494,769,955           406,669,626           
รายการปรับปรุง
ค่าเผือ่(กลบัรายการ)

- หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 9,390,170               (2,103,371)              7,676,173               (1,742,503)              
- สินคา้เส่ือมสภาพ 10 (711,000)                 3,717,173               (107)                        (616)                        
- การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           11,385                    -                           -                           

กาํไรจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 ง) (140,557)                 -                           -                           -                           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 32 (52,479,110)            -                           (52,479,110)            -                           
ส่วนแบ่งกาํไรจากการชาํระบญัชี
ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                           (131,575)                 -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 ก) (20,273,476)            (12,024,248)            -                           -                           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 16 ก) 54,906,620             61,168,997             -                           -                           
ค่าเส่ือมราคา 18, 19 154,612,861           126,873,568           120,320,634           95,883,345             
ค่าตดัจาํหน่าย 20, 21 70,815,324             5,217,834               5,472,540               4,242,731               
ค่าเช่าตดัจาํหน่าย 862,072                  -                           -                           -                           
ตดัจาํหน่ายภาษีคา้งจ่าย 32 (28,846,154)            -                           -                           -                           
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32 (379,731)                 (591,417)                 15,442                    (569,170)                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 378,843                  186,525                  181,753                  -                           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 19,454,013             11,835,405             14,099,460             9,011,887               
เงินปันผลรับ 32 (21,430,485)            (19,789,478)            (47,501,788)            (61,091,494)            
รายไดด้อกเบ้ียรับ 32 (675,577)                 (381,661)                 (48,889,360)            (39,060,025)            
ตน้ทุนทางการเงิน 69,253,089             80,802,482             71,750,821             74,781,612             

557,322,270           541,836,906           565,416,413           488,125,393           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือ
และการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (96,759,904)            (91,461,969)            (47,407,525)            (109,019,459)          
สินคา้คงเหลือ (15,426,241)            17,668,915             6,583,094               672,510                  
ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการ
   ทางการแพทยค์รบวงจร (229,626,582)          (33,910,837)            -                           -                           
เงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดภ้ายหน่ึงปี (190,000,000)          -                           (40,000,000)            -                           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (2,319,098)              3,827,380               2,676,201               1,577,380               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,452,943)              2,399,997               (97,656)                   (270,499)                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 131,256,595           (103,357,645)          (57,951,592)            (78,391,890)            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (6,462,626)              4,314,852               966,117                  1,912,346               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,360,110               993,029                  (1,694,124)              117,787                  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (477,332)                 856,972                  90,000                    -                           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 27 (11,710,230)            (12,748,220)            (10,810,900)            (10,901,250)            

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,704,019           330,419,380           417,770,028           293,822,318           
ดอกเบ้ียรับ 676,210                  388,734                  17,539,605             21,804,343             

  เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (62,066,707)            (72,415,175)            (65,010,876)            (66,347,257)            
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (68,458,429)            (83,718,290)            (62,240,655)            (72,615,089)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,855,093               174,674,649           308,058,102           176,664,315           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (5,372)                     (5,806)                     -                           -                           
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจ่าย 8 (20,000,000)            -                           -                           -                           
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 12 2,590,696               (18,316)                   2,552,700               -                           
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ 13 1,833                      -                           1,833                      -                           
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดจ่าย -                           (155,578)                 -                           (155,578)                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดจ่าย 14 (5,778,000)              -                           (5,778,000)              -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดจ่าย 15 ง) (34,723,853)            -                           (102,895,726)          (21,692,688)            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - กิจการร่วมคา้ -                           (58,019,300)            -                           (58,019,300)            
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - เงินสดจ่าย 16 ข) (479,946,997)          -                           (479,946,997)          -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                           (10,000,000)            -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดรับ 17 ก) 82,173,910             -                           82,173,910             -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดจ่าย 17 ข) (5,600,000)              (20,600,000)            -                           (15,000,000)            
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                           256,575                  -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าท่ีดินเพิ่มข้ึน (1,000,000)              -                           -                           -                           
เงินจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน (1,000,000)              -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (499,107,923)          (374,527,879)          (164,549,407)          (367,399,250)          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,847,447)              (9,137,884)              (2,558,386)              (8,630,703)              
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ - สิทธิการเช่าท่ีดิน (30,000,000)            (3,625,000)              -                           -                           
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยข์องบริษทั
โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั (5,295,726)              -                           -                           -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 568,190                  491,405                  132,710                  444,179                  

เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า 21 (68,991,300)            -                           -                           -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

- เงินสดรับ 34 ค) -                           -                           5,000,000               2,500,000               
- เงินสดจ่าย 34 ค) -                           -                           (734,000,000)          (4,500,000)              

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัอ่ืนและหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 35,265,086             26,076,750             47,501,788             47,769,439             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,034,696,903)       (449,265,033)          (1,352,365,575)       (424,683,901)          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 23 1,337,804,316        615,811,272           1,345,000,000        610,000,000           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดรับ -                           48,700,000             -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย 25 (50,000,000)            (261,000,000)          (50,000,000)            (261,000,000)          
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,587,564)              (511,409)                 (1,413,372)              (368,659)                 
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุน้สามญั (333,932,217)          (267,429,887)          (333,932,217)          (267,429,887)          
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           10,459,065             -                           -                           
เงินสดจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่าย
ใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,446,180)              (17,078,544)            -                           -                           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 942,838,355           128,950,497           959,654,411           81,201,454             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (86,003,455)            (145,639,887)          (84,653,062)            (166,818,132)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 581,868,962           560,406,802           372,825,116           461,526,488           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 6 495,865,507           414,766,915           288,172,054           294,708,356           

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

เงินปันผลคา้งรับ 300,000                  14,322,055             -                           13,322,055             
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22,500                    200,000                  -                           200,000                  
เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือในระหวา่งงวด 

- อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                           144,827,737           -                           -                           
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24 120,428,426           91,839,115             56,974,059             90,386,552             
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24 4,237,961               -                           335,361                  196,880                  
- คอมพิวเตอร์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 975,461                  8,175,870               834,087                  8,175,870               
- สิทธิการเช่าท่ีดิน -                           3,000,000               -                           -                           

เงินปันผลคา้งจ่าย 24 14,433,035             47,373,323             13,895,105             45,690,989             
เงินประกนัค่าก่อสร้าง 24 24,021,203             9,408,978               13,075,556             9,408,978               
โอนท่ีดินไปเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการ
ใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร -                           1,088,332,944        -                           -                           

โอนเปล่ียนประเภทเงินใหกู้ย้มืระยะยาวเป็น
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 34 ง) -                           -                           81,300,000             -                           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั (“บริษทั”) เป็นบริษทัจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2519 และ 
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บริษทัได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจาก  
“บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั” เป็น “บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั (มหาชน)”  
 

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

สาํนกังานแห่งใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
สาํนกังานสาขา 1 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
สาํนกังานสาขา 2 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 18 ถนนอนุภาษภูเกต็การ ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 
สาํนกังานสาขา 3 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 261/40 หมู่ท่ี 10 ตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกิจการโรงพยาบาล โดยมีบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินขอ้ 15 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 

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

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล เป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน

หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อ
ตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย  ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน

หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ  
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่
ดงักล่าวมาถือปฎบัิติก่อนวนับังคบัใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่
ดงักล่าวมาถือปฎบัิติก่อนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใช้

แทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 

ท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
 ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
 ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
 ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัมาใชใ้นการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ
และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์รายการบนข้อมูลทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
  ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
  ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
  ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 
  มูลค่ายุตธิรรม 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
 ระดบั  บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
   (หมายเหตุ 8, 13) 1 794,818,413 856,478,376 752,794,677 835,521,282
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีการเปล่ียนแปลงวธีิการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรม 
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4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียนจากตวัแทน นายหนา้  
กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้นราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งสมํ่าเสมอ 
ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงกาํหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้าํหรับเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1  
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิค 
การประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช ้
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ถ้าขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัทั้ งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได้ รายการนั้น 
จะรวมอยูใ่นระดบัท่ี 2 
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5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกิจการโรงพยาบาล และ 
(5) กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท) 
  กิจการพฒันาและจําหน่าย  
    กิจการ โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อใช้      
 กิจการโรงพยาบาล กิจการบริหารจัดการโรงพยาบาล Healthcare Solution Provider  ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
               

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 2,784,617,860 2,528,569,012 -        -        -        -        -        -        -        -        (3,768,027) (87,344) 2,780,849,833 2,528,481,668 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -        -        -        -        179,115,388 224,011,195 -        -        -        -        (2,405,621) (2,866,502) 176,709,767 221,144,693 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,866,489 -        376,791,185 370,496,211 6,517,959 5,559,344 9,366,767 5,398,646 -        -        (2,537,685) (1,210,178) 400,004,715 380,244,023 
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (2,009,815,579) (1,858,716,194) -        -        -        -        -        -        -        -        2,151,572 2,380,293 (2,007,664,007) (1,856,335,901) 
ตน้ทุนการขายสินคา้ -        -        -        -        (111,119,826) (151,630,035) -        -        -        -        189,659 321,555 (110,930,167) (151,308,480) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (7,252,131) -        (321,079,757) (300,334,368) (3,830,227) (2,656,175) (7,952,959) (5,200,908) -        -        8,256,281 311,964 (331,858,793) (307,879,487) 
กาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 777,416,639 669,852,818 55,711,428 70,161,843 70,683,294 75,284,329 1,413,808 197,738 -        -        1,886,179 (1,150,212) 907,111,348 814,346,516 

               
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:               
   รายไดอ้ื่น             143,097,955 57,939,163 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร             (645,287,798) (448,968,968) 
   กาํไร(ขาดทุน)อื่น             1,928,939 (6,137,668) 
   ค่าใชจ้่ายอื่น             (378,843) (186,525) 
   ตน้ทุนทางการเงิน             (69,253,089) (80,802,482) 
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             20,273,476 12,024,248 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้             (54,906,620) (61,168,997) 
   ภาษีเงินได ้             (69,936,219) (59,427,357) 

กาํไรสาํหรับงวด             232,649,149 227,617,930 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกิจการโรงพยาบาล และ 
(5) กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี้  
 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 
   กิจการพฒันาและจําหน่าย   
    กิจการ โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อใช้    
 กิจการโรงพยาบาล กิจการบริหารจัดการโรงพยาบาล Healthcare Solution Provider  ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
               

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 6,076,238,527 6,103,096,553 627,976,349 484,302,830 2,113,168,453 1,829,151,649 14,870,742 22,040,710 11,865,512 10,914,986 1,036,884,164 1,073,160,384 9,881,003,747 9,522,667,112 
เงินลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สีย 1,809,810,153 1,324,085,156 -        -        -        -        -        -        -        -        (178,176,352) (128,984,865) 1,631,633,801 1,195,100,291 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน 10,000,086,141 8,589,955,383 122,469,401 149,147,097 368,157,166 68,096,286 8,845 -        1,821,604,869 1,812,643,548 (8,269,288,037) (7,327,895,286) 4,043,038,385 3,291,947,028 

รวมสินทรัพย ์ 17,886,134,821 16,017,137,092 750,445,750 633,449,927 2,481,325,619 1,897,247,935 14,879,587 22,040,710 1,833,470,381 1,823,558,534 (7,410,580,225) (6,383,719,767) 15,555,675,933 14,009,714,431 
               
หนี้สินตามส่วนงาน 2,596,579,564 1,322,085,148 134,256,695 125,661,760 413,482,327 803,132,109 9,527,735 8,591,665 5,474,139 5,577,869 (55,921,850) (586,578,450) 3,103,398,610 1,678,470,101 
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน 3,803,136,371 3,558,305,924 118,997,956 48,865,596 1,046,435,937 16,767,573 25,391,292 30,275,799 1,663,043,280 1,633,235,698 (2,949,844,379) (1,621,009,900) 3,707,160,457 3,666,440,690 

รวมหนี้สิน 6,399,715,935 4,880,391,072 253,254,651 174,527,356 1,459,918,264 819,899,682 34,919,027 38,867,464 1,668,517,419 1,638,813,567 (3,005,766,229) (2,207,588,350) 6,810,559,067 5,344,910,791 

 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินสดในมือ 10,616,541 10,373,263 8,867,074 8,249,597 
เช็คในมือ 1,669,476 2,019,806 281,970 628,922 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 358,207,073 359,971,349 161,276,520 207,731,008
 - ประเภทกระแสรายวนั 122,137,271 208,885,936 115,139,195 156,215,589 
 - ประเภทประจาํ 3 เดือน 3,235,146 618,608 2,607,295 -        
 495,865,507 581,868,962 288,172,054 372,825,116 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจาํ 3 เดือน  0.80 ถึง 1.25  0.80 ถึง 1.25  1.00 -         
 
7 เงนิลงทุนระยะส้ันกับสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
เงนิฝากธนาคารประเภทประจาํ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจาํ 12 เดือน 22,356 16,984 -        -        
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของกลุ่มกิจการเป็นเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน (วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : เงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน) กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ถึง 1.05 ต่อปี 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.00 ถึง 1.05 ต่อปี) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั้ นของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นเงินลงทุน 
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในหน่วยลงทุนประเภทสะสมทรัพยใ์นตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ีถือไวร้ะยะสั้น 
 
เงินลงทุนระยะสั้นมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ   ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ   ตรวจสอบแล้ว 

 
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี ้  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาทุนตน้งวด/ปี 127,942,325 127,942,325 108,199,517 108,199,517 
บวก  เงินลงทุนเพิ่มจากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 
              ในระหวา่งงวด/ปี 928,198 -        -        -        
บวก  เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี 20,000,000 -        -        -        
หกั จาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด/ปี -        -        -        -        
ราคาทุนปลายงวด/ปี 148,870,523 127,942,325 108,199,517 108,199,517
กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,651,992 7,050,742 6,315,176 5,836,456 
กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  
   เผือ่ขายเพิ่มจากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 15,914 -        -        -        
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 156,538,429 134,993,067 114,514,693 114,035,973 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ   ตรวจสอบแล้ว 

 
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาทุนตน้งวด/ปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671
บวก  เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี -        -        -        -        
หกั จาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด/ปี -        -        -        -        
ราคาทุนปลายงวด/ปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671
กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่า     
   ยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 481,229 1,701,629 481,229 1,701,629 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 6,729,900 7,950,300 6,729,900 7,950,300 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
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8 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เผื่อขาย 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ   ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ   ตรวจสอบแล้ว 

 
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 148,870,523 127,942,325 108,199,517  108,199,517 
ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารทุน 6,248,671 6,248,671 6,248,671  6,248,671 
บวก  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 8,149,135 8,752,371 6,796,405 7,538,085 
 163,268,329 142,943,367 121,244,593 121,986,273 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีของกลุ่มกิจการจาํนวน 156,538,429 บาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 : 134,993,067 บาท) และเฉพาะบริษัทจาํนวน 114,514,693 บาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 114,035,973 บาท)  
เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศ ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและอาจขายเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งเพิ่ม
เงินทุนดาํเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริษทัจาํนวน 6,729,900 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 : 7,950,300 บาท) เป็นหน่วยลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย
และอาจขายเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนดาํเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะสั้นจาํนวน 
112,900 บาท (สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการและบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะสั้น
จาํนวน 112,900 บาท) (หมายเหตุ 32) 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - หลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของลาํดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน (สุทธิ)  714,137,271 657,606,666 413,821,369 395,959,547 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  34 ก) 48,166,598 37,436,163 35,742,370 25,282,075 
  762,303,869 695,042,829 449,563,739 421,241,622 
      

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  16,875,660 6,674,119 15,496,012 5,191,447 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ก) 9,006,000 317,200 4,516,015 4,266,611 
  25,881,660 6,991,319 20,012,027 9,458,058 
      

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน  14,826 15,459 -        -        
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  34 ก) -        -        412,421,936 381,072,181 
  14,826 15,459 412,421,936 381,072,181 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ก) -        -        (44,661,690) (44,661,690)
  14,826 15,459 367,760,246 336,410,491 
      

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  4,457,010 3,839,785 4,196,732 3,661,234 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ก) 43,335 43,335 -        -        
  4,500,345 3,883,120 4,196,732 3,661,234 
      

ลูกหน้ีค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย - บุคคลอ่ืน  23,667,500 -        -        -        
เงินปันผลคา้งรับ 34 ก) 300,000 -        -        -        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  12,890,665 12,285,683 6,186,505 5,866,737 
      

  829,558,865 718,218,410 847,719,249 776,638,142 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ แยกรายละเอียดตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 234,908,193 203,144,761 135,195,904 109,751,373
อายหุน้ีคา้งชาํระ  
   1 - 90 วนั 63,028,050 70,106,636 28,781,254 35,480,821
   91 - 180 วนั 16,323,137 11,449,305 5,762,683 4,613,394
   181 - 365 วนั 11,252,577 14,785,589 6,177,548 6,336,942
   มากกวา่ 365 วนั 28,279,169 23,975,974 23,651,699 20,969,171
 353,791,126 323,462,265 199,569,088 177,151,701
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (26,511,013) (17,120,843) (20,024,207) (12,348,034)
 327,280,113 306,341,422 179,544,881 164,803,667
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 386,857,158 351,265,244 234,276,488 231,155,880
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน (สุทธิ) 714,137,271 657,606,666 413,821,369 395,959,547 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 467,090 920,685 11,345,097 4,125,142
อายหุน้ีคา้งชาํระ  
   1 - 90 วนั 5,646,794 1,134,800 1,521,888 3,379,217
   91 - 180 วนั 6,807,536 484,500 3,037,585 -       
   181 - 365 วนั 1,507,205 648,842 63,000 -       
   มากกวา่ 365 วนั 648,841 4,010,164 -        -       
 15,077,466 7,198,991 15,967,570 7,504,359
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -       -       -        -       
 15,077,466 7,198,991 15,967,570 7,504,359
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 33,089,132 30,237,172 19,774,800 17,777,716
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,166,598 37,436,163 35,742,370 25,282,075 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการพิจารณายอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระแลว้เห็นว่าสามารถไดรั้บชาํระคืนยอดลูกหน้ีดงักล่าว กลุ่มกิจการจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
ยอดลูกหน้ีดงักล่าว  
 
การเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตน้งวด/ปี (17,120,843) (16,759,577) (12,348,034) (11,016,126)
บวก  ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี (10,989,964) (5,843,879) (8,014,050) (3,044,166)
หกั  ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด/ปี 11,470 342,331 -        -       
หกั  โอนกลบัในระหวา่งงวด/ปี - รับชาํระ 1,588,324 5,140,282 337,877 1,712,258
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญปลายงวด/ปี (26,511,013) (17,120,843) (20,024,207) (12,348,034)

 
10 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
     

ยาและเวชภณัฑ ์ 101,905,687 108,887,830 77,055,803 83,236,547
อุปกรณ์การแพทย ์ 98,936,896 86,513,189 -        -       
พสัดุและวสัดุส้ินเปลือง 7,796,234 8,308,654 6,855,676 7,258,026
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - ยาและเวชภณัฑ์ (1,530,550) (1,389,808) -        -       
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - อุปกรณ์การแพทย์ (6,945,532) (7,797,167) -        -       
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - พสัดุ (445,884) (445,991) (445,884) (445,991)
สินคา้ระหวา่งทาง - อุปกรณ์การแพทย ์ 11,104,072 606,975 -        -       
 210,820,923 194,683,682 83,465,595 90,048,582 
 
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสาํหรับยาและเวชภณัฑ ์และพสัดุรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจการโรงพยาบาลในกาํไรหรือขาดทุน 
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพสาํหรับอุปกรณ์การแพทยรั์บรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการขายสินคา้ในกาํไรหรือขาดทุน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
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11 ต้นทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร 

 
บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั ไดท้าํโครงการเพื่อพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทยแ์บบครบวงจร (Healthcare 
Mixed Used Development) กล่าวคือมีคลินิก ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า บ้านพกัผูสู้งอายุ และท่ีพกัฟ้ืนสําหรับผูป่้วยรวมอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกนั โดยอยูภ่ายใตกิ้จการ Healthcare Solution Provider  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ.  2560 ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทย ์ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 
   

ท่ีดินเพือ่การพฒันา 915,804,136 915,804,136
งานระหวา่งก่อสร้างและตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัโครงการ 272,752,978 47,779,171 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 13,099,253 8,446,478 
 1,201,656,367 972,029,785 
 

12 เงนิฝากสถาบันการเงนิติดภาระคํา้ประกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
     

เงินฝากธนาคาร  
   - ประเภทออมทรัพย ์ 3,333,100 3,384,593 -        -        
   - ประเภทเงินฝากประจาํ 3 เดือน 1,980,000 4,532,700 -        2,552,700 
   - ประเภทเงินฝากประจาํ 12 เดือน 2,028,347 2,014,850 -        -        
 7,341,447 9,932,143 -        2,552,700 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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12 เงนิฝากสถาบันการเงนิติดภาระคํา้ประกัน (ต่อ) 

 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
     

เงินฝากธนาคาร     
   - ประเภทออมทรัพย ์ 0.37 ถึง 0.38 0.37 ถึง 0.38 -        -       
   - ประเภทเงินฝากประจาํ 3 เดือน  0.80 ถึง 1.00  0.80 ถึง 1.00 -         1.00 
   - ประเภทเงินฝากประจาํ 12 เดือน  0.90 ถึง 1.05  0.90 ถึง 1.05 -        -        
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้ าประกันของกลุ่มกิจการเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อย 
(วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : เงินฝากธนาคารของบริษทัและบริษทัย่อย) กลุ่มกิจการได้นําเงินฝากประจาํดังกล่าวคํ้ าประกันไว ้
กบัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร (หมายเหตุ 23 และ 36) 

 
13 เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 

  
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
    บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    631,550,084 713,535,009 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายของกลุ่มกิจการและบริษทั เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและอาจขายเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนดาํเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 
   

เงนิลงทุนในหุ้นสามัญ   
ราคาทุนตน้งวด/ปี 604,702,986 394,375,350
บวก  เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี -        345,796 
บวก  โอนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในระหวา่งงวด/ปี -        210,190,805 
หกั  เงินลงทุนลดลงจากการลดมูลค่าหุน้ในหุน้สามญั (1,833) -       
หกั  จาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด/ปี -        (208,965)
ราคาทุนปลายงวด/ปี 604,701,153 604,702,986 
กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 26,848,931 108,832,023 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 631,550,084 713,535,009 
 
บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 9,532,666 บาท 
(สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : จาํนวน 6,084,941 บาท) (หมายเหตุ 32) 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอ้างอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของลาํดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงันี้ 
 

    ทุนชําระแล้ว  ข้อมูลทางการเงนิรวม  
    (จํานวนเงนิ) สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน (วธิีส่วนได้เสีย) ส่วนแบ่งกําไร 
     ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  ยงัไม่ได้  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สถานที่    ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 ประกอบธุรกิจ/    30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม วนัที่ 30 มถิุนายน  

 ประเทศที่จด    พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ชื่อกิจการ ทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ สกุลเงนิ  บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 

           

บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 112,500,000 112,500,000  34.52  34.04 306,115,421 294,272,665 13,724,632 6,487,063 
บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 270,909,375 270,909,375  31.87  31.87 160,526,713 160,452,594 6,548,844 5,537,185 
       466,642,134 454,725,259 20,273,476 12,024,248 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 

 
    ทุนชําระแล้ว (จาํนวนเงนิ) สัดส่วนการถือหุ้น ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ยงัไม่ได้  ยงัไม่ได้  วธิีราคาทุน 

     ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 สถานที่ประกอบ  30มิถุนายน 31 ธันวาคม 30มิถุนายน  31 ธันวาคม ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าเงนิลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าเงนิลงทุน 
 ธุรกิจ/ประเทศที่     พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  มูลค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 

ชื่อกิจการ จดทะเบียนจดัตั้ง ประเภทธุรกิจ สกุลเงนิ  บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
             

บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 112,500,000 112,500,000  34.52  34.04 272,762,500 -       272,762,500 266,984,500 -       266,984,500 
บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (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 

       380,689,500 -       380,689,500 374,911,500 -       374,911,500 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัมีการทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจากผลการดาํเนินงานที่ผา่นมา และที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษทัร่วม รวมทั้ง
ปัจจยัอื่น ๆ 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ข) การเปล่ียนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 454,725,259 443,089,105 374,911,500 374,911,500 
เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี 5,778,000 -        5,778,000 -        
ส่วนแบ่งผลกาํไรระหวา่งงวด/ปี 20,273,476 36,075,420 -       -      
เงินปันผลรับระหวา่งงวด/ปี (14,134,601) (24,439,266) -        -        
ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 466,642,134 454,725,259 380,689,500 374,911,500 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้รับเงินปันผลจากบริษัท อุบลรักษ์ จาํกัด  
เป็นจาํนวน 7.66 ลา้นบาท และบริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน 6.47 ลา้นบาท (สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั เป็นจาํนวน 7.66 ลา้นบาท และ
บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน 12.95 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 32) 

 
ค) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัร่วม - บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 

 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษทั อุบลรักษ์ จาํกัด โดยการซ้ือหุ้นสามัญ 
จากบุคคลอ่ืนจาํนวน 54,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 107.00 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 5.78 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าวส่งผลให้
บริษทัมีสดัส่วนการถือครองเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 34.04 เป็นร้อยละ 34.52 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิรวม 

 
ก) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปนี้ 
 

       ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  
     วธิีราคาทุน (บาท) เงินปันผลรับ 
       ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
   ทุนชําระแล้ว (จํานวนเงิน) สัดส่วนการถือหุ้น 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วนัที ่30 มิถุนายน 
    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว       
    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม   ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าเงินลงทุน   ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าเงินลงทุน  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 จัดตั้งขึน้   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  มูลค่าเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่าเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

บริษัทย่อยโดยตรง ในประเทศ ลักษณะธุรกิจ  บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
               

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 430,000,000 430,000,000  56.91  56.91 238,918,787 -        238,918,787 238,918,787 -        238,918,787 12,236,702 21,692,689 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั ไทย บริหารจดัการและใหบ้ริการรักษา             
     เฉพาะดา้นโรคหวัใจ 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 จาํกดั ไทย ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์             
     แก่ผูป้่วยที่บา้นและศูนยฟ์ื้นฟูผูป้่วย 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 จาํกดั  ไทย จาํหน่ายยา และวสัดุเครื่องมือทางทนัตกรรม 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 เรียลตี้ จาํกดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 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 ธนบุรีพฒันาที่ดิน จาํกดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 800,000,000 800,000,000  99.78  99.78 798,256,400 (798,256,400) -        798,256,400 (798,256,400) -        -        -        
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จาํกดั ไทย ใหค้าํปรึกษาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 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 จาํกดั 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 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 1,223,176,700 1,223,176,700  99.99  99.99 2,111,913,029 -        2,111,913,029 2,111,913,029 -        2,111,913,029 -        -        
บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 414,575,000 -         23.54                   - 97,600,000 -        97,600,000 -        -        -        -        -        

       5,945,291,806 (834,368,167) 5,110,923,639 5,847,691,806 (834,368,167) 5,013,323,639 12,236,702 21,692,689 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 วธีิราคาทุน 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 5,013,323,639 2,817,989,181 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี 97,600,000 2,195,334,458 
ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 5,110,923,639 5,013,323,639 

 
ค) เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน  

 
1) บริษทันาํขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีกลุ่มกิจการ

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
2) รอบระยะเวลาบัญชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกันกับของบริษทั ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีนํามาใช้ในการจดัทาํ 

ขอ้มูลทางการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

3) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของ
กลุ่มกิจการ ได้แสดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดง 
ฐานะการเงินรวม 

 
ง) การลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั 

 
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ .ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี  4/2561 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท  
ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั โดยการซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดภายใตก้รอบการลงทุน
จาํนวน 240.00 ล้านบาท ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้จ่ายชําระเงินเพื่อซ้ือหุ้นดังกล่าวจาํนวน 5.76 ล้านหุ้น  
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาหุ้นละ 10.00 บาท (ราคาพาร์) รวมเป็นเงินจาํนวน 57.60 ลา้นบาท นอกจากน้ีในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมโดยการซ้ือหุน้จาํนวน 4.00 ลา้นหุ้น จากบุคคลอ่ืนในราคาหุ้นละ 10.00 บาท 
(ราคาพาร์) รวมเป็นเงินจาํนวน 40.00 ลา้นบาท  
 
ในระหว่างไตรมาสสองปี พ.ศ. 2561 บริษทัได้ลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกัด โดยการซ้ือหุ้นรวมเป็นจาํนวน  
9.76 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 97.60 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วน 
การถือครองร้อยละ 23.54 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 

 

ง) การลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือครองในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั รวมทั้งส้ินร้อยละ 31.23  
โดยเป็นการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยตรงในสดัส่วนร้อยละ 23.54 และเป็นการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยออ้มโดยผา่น
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 7.69 
 

นอกจากน้ี กรรมการผูมี้สิทธิออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองท่ีเป็นสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและ 
การดาํเนินงานและการสั่งการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั จาํนวน 5 ท่าน จากจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทั และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) ถือเป็นร้อยละ 55.56 
ของสิทธิในการออกเสียงในคณะกรรมการ ดงันั้น กลุ่มกิจการพิจารณาแลว้เห็นว่าเงินลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั 
เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมของบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (วนัท่ีลงทุน) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ล้านบาท
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 333.39
สินทรัพยอ่ื์น 108.63
หน้ีสินรวม (26.99)
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  415.03 
  

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 31.23 129.57
  

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย 97.60
บวก  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (วนัท่ีลงทุน) ในสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัร้อยละ 56.91 31.87
บวก  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (วนัท่ีลงทุน)
             ในสดัส่วนการถือหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมร้อยละ 43.09 24.13
บวก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (วนัท่ีลงทุน) 285.42
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (24.13)
หกั  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (วนัท่ีลงทุน) (415.03)
กาํไรจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน) (0.14)
  

เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 62.88
หกั  เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย (97.60)
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ในงบกระแสเงินสด) (34.72)
 

จ) การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ย
รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ แล้วเห็นสมควรให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เป็นจาํนวน 834.37 ลา้นบาท 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) 

 
ก) เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงันี้ 
 

     ข้อมูลทางการเงนิรวม  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
   สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน (วธิีส่วนได้เสีย) ส่วนแบ่งขาดทุน ของกิจการร่วมค้าตามวธิีส่วนได้เสีย 
    ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 สถานที่ประกอบ   30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม วนัที่ 30 มถิุนายน  วนัที่ 30 มถิุนายน  
 ธุรกิจ/ประเทศ   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

ชื่อกิจการ ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
           

Weihai Welly Hospital  
   Company Limited 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
โรงพยาบาลเอกชน 

 
 58.00 

 
 58.00 

 
537,214,853 

 
574,635,210 

 
(37,223,534)

 
(61,168,997)

 
(454,271) 

 
4,744,933 

Ar Yu International Health Care  
   Company Limited 

สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

 
 40.00 

 
 10.00 

 
627,776,814 

 
165,739,822 

 
(17,683,086)

 
-        

 
30,529 

 
-        

     1,164,991,667 740,375,032 (54,906,620) (61,168,997) (423,742) 4,744,933 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 

 
   สัดส่วนการถือหุ้น ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
    ยงัไม่ได้  วธิีราคาทุน 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 สถานที่ประกอบ   30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  มูลค่า  ค่าเผื่อการ  มูลค่า  มูลค่า  ค่าเผื่อการ  มูลค่า 
 ธุรกิจ/ประเทศ   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  เงนิลงทุน  ด้อยค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน (สุทธิ)  เงนิลงทุน  ด้อยค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน (สุทธิ) 

ชื่อกิจการ ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
           

Weihai Welly Hospital  
   Company Limited 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
โรงพยาบาลเอกชน 

 
 58.00 

 
 58.00 

 
782,651,204 

 
-        

 
782,651,204 

 
782,393,756 

 
-        

 
782,393,756 

Ar Yu International Health Care  
   Company Limited 

สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
โรงพยาบาลเอกชน 

 
 40.00 

 
 10.00 

 
646,469,449 

 
-        

 
646,469,449 

 
166,779,900 

 
-        

 
166,779,900 

     1,429,120,653 -        1,429,120,653 949,173,656 -        949,173,656 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัมีการทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ โดยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจากผลการดาํเนินงานที่ผา่นมา และที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการร่วมคา้ 
รวมทั้งปัจจยัอื่น ๆ 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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16 เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 740,375,032 635,754,332 949,173,656 724,374,456 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพิ่มข้ึน     
   ระหวา่งงวด/ปี 479,946,997 224,799,200 479,946,997 224,799,200
ส่วนแบ่งขาดทุนระหวา่งงวด/ปี (54,906,620) (124,869,937) -        -        
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน     
   ของกิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (423,742) 4,691,437 -        -        
ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 1,164,991,667 740,375,032 1,429,120,653 949,173,656 
 

ค) บนัทึกความตั้งใจร่วมลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ทาํบันทึกความตั้งใจร่วมลงทุนร่วมกับ Aung Shwe Thee Construction Limited  
เพื่อตั้ง “กิจการร่วมคา้” ประเภทการร่วมคา้เพื่อดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
กิจการร่วมคา้ดงักล่าวตั้งใจมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 15.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัถือหุ้นในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว 
ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวยงัไม่ได ้
จดทะเบียนจดัตั้งและบริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ในกิจการร่วมคา้ 

 
ง) เงินลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมกบั Wego Holding Company Limited เพื่อตั้ง “กิจการร่วมคา้” ในช่ือ 
“Weihai Welly Hospital Company Limited” (เดิมช่ือ “Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited”) ซ่ึงเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเภทการร่วมคา้) เพื่อดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สญัญาน้ีมีอาย ุ20 ปี กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2559 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ง) เงินลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 250.00 ลา้นเรนมินบิ บริษทัถือหุน้ในกิจการร่วมคา้
ดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 58.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 145.00 ลา้นเรนมินบิ (เทียบเท่า 782.39 ลา้นบาท) 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมในกิจการร่วมคา้เป็นเงินจาํนวน 0.26 ลา้นบาท  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัถือหุน้ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 58.00 คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 782.65 
ลา้นบาท 
 

จ) เงินลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมกบั 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) เพื่อดาํเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบักิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 
กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา) บริษทัถือหุน้ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน กิจการร่วมคา้ดงักล่าวเรียกชาํระค่าหุน้ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน บริษทัไดจ่้ายชาํระ
ค่าหุ้นบางส่วนจาํนวน 3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 99.88 ลา้นบาท) ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 และจ่ายชาํระ
ค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 66.90 ลา้นบาท) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ในกิจการร่วมคา้รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 166.78 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทาํสัญญากับ WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่อซ้ือหุ้น 
ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co., Ltd. การทาํสัญญาดงักล่าวทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมคา้
ของบริษทัจะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.00 เป็นร้อยละ 40.00  
 
ในระหว่างไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวให้กบั WJ International Hospital Management Co., Ltd. 
(ในส่วนท่ีชาํระไปแล้ว) เป็นจาํนวนเงิน 0.65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 20.96 ลา้นบาท) และจ่ายชาํระค่าหุ้น 
ส่วนท่ีเหลือให้กับ Ar Yu International Health Care Company Limited เป็นจาํนวนเงิน 14.35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(เทียบเท่า 458.72 ลา้นบาท) ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ในกิจการร่วมคา้ของบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.00 เป็นร้อยละ 40.00 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นในกิจการร่วมค้ารวมเป็นเงินลงทุนทั้ งส้ิน 20.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 646.47 ลา้นบาท) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ)  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
   ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าเงนิลงทุน    ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าเงนิลงทุน 
  มูลค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั 126,070,338 (1,917,119) 124,153,219 155,765,138 (1,917,119) 153,848,019 
เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทัยอ่ย 48,294,517 -        48,294,517 98,694,517 -        98,694,517 
 174,364,855 (1,917,119) 172,447,736 254,459,655 (1,917,119) 252,542,536 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
   ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าเงนิลงทุน    ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าเงนิลงทุน 
  มูลค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่าเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 149,912,486 (1,917,119) 147,995,367 
 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 149,912,486 (1,917,119) 147,995,367 
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 วธีิราคาทุน วธีิราคาทุน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 252,542,536 269,062,718 147,995,367 174,990,549 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี 5,600,000 27,256,016 -        16,656,016
โอนไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน -        (43,651,198) -        (43,651,198)
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 15 ง)) (56,000,000) -        -        -        
จาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในบริษทัอ่ืน (29,694,800) -       (29,694,800) -       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลงจากการชาํระบญัชี -        (18,591,520) -        (18,466,520)
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งงวด/ปี -        18,466,520 -        18,466,520 
ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 172,447,736 252,542,536 118,300,567 147,995,367 
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17 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จาํกัด ให้แก่บริษัท 
โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 2,347,826 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35.00 บาท (ราคาทุน 
29.69 ลา้นบาท) รวมเป็นเงิน 82.17 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 52.48 ลา้นบาท (หมายเหตุ 32) 
บริษทัไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  

 
ข) เงินลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั 

 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นของบริษทั  
ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั เพิ่มเติมสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 5,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,600,000 บาท 
การจ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองของบริษัทย่อย บริษัท  ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด  
ไดจ้ดทะเบียนรับชาํระค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) มีสัดส่วนการถือครองในบริษทั 
ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 13.51 เม่ือพิจารณาสัดส่วนการถือครองของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 และจาํนวนกรรมการผูมี้สิทธิออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาแลว้
เห็นว่าเงินลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจึงไดโ้อนไปแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
(หมายเหตุ 15 ง)) 

 
ค) การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนโดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ  แลว้ 
เห็นสมควรให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 1,917,119 บาท 

 
ง) อ่ืนๆ 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนรวมเป็นเงิน 
11,784,919 บาท และเฉพาะบริษทั 11,484,919 บาท (ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการ
ไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนรวมเป็นเงิน 13,591,637 บาท และเฉพาะบริษทั 12,591,637 บาท) (หมายเหตุ 32) 
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18 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (สุทธิ) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 
  สําหรับงวดหกเดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 
  พ.ศ. 2561 
  บาท 
  

ราคาทุน 2,112,673,279 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,027,972)
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (297,887,505)
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว) 1,813,757,802 
ค่าเส่ือมราคา (77,583)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 1,813,680,219 
  
ราคาทุน 2,112,673,279 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,105,555)
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (297,887,505)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 1,813,680,219 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย - บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาํกดั และ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั แลว้เห็นสมควร
ใหบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าจาํนวน 294,728,021 บาท และ 3,159,484 บาท ตามลาํดบั สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวม  
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาํเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น โดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) สาํหรับท่ีดินและอาคาร มูลค่ายติุธรรมน้ี
ถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคาร (ไม่รวมท่ีดินท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา 
คดีความตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 38) ท่ีทาํการประเมินมีมูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวมเป็นจาํนวน 2,874,863,735 บาท  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินท่ีมีมูลค่า
ตน้ทุน (สุทธิ) จาํนวน 35.50 ลา้นบาท อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 38  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไม่มีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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19 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
   ข้อมูลทางการเงนิ
  ข้อมูลทางการเงนิรวม  เฉพาะกิจการ
  บาท  บาท
   

ราคาทุน 7,946,963,944 6,179,494,946
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,113,490,457) (2,533,915,934)
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (684,950) -       
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว) 4,832,788,537 3,645,579,012
เพิ่มข้ึนจากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน - ราคาทุน 333,788,473 -       
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม (399,304) -       
ซ้ือสินทรัพย ์ 516,431,122 148,546,313
ตน้ทุนการกูย้มื 1,612,881 -       
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (34,543,571) (19,172,406)
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 34,355,112 19,024,254
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (1,533,884) (732,608)
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,155,042 550,855 
ค่าเส่ือมราคา (154,535,278) (120,320,634)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 5,529,119,130 3,673,474,786
   

ราคาทุน 8,762,718,965 6,308,136,245
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,232,914,885) (2,634,661,459)
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (684,950) -       
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 5,529,119,130 3,673,474,786
 
ท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน เป็นท่ีดินของบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการโรงพยาบาล ดงันั้นท่ีดินดงักล่าว 
จึงไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในขอ้มูลทางการเงินรวม และข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะ และ
เคร่ืองใชส้าํนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาทุน 15,140,285 14,123,613 13,550,596 12,706,366
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,427,292) (1,982,548) (2,692,913) (1,406,353)
ราคาตามบญัชีสุทธิ 11,712,993 12,141,065 10,857,683 11,300,013 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดน้าํท่ีดินบางรายการ ซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจาํนวน 16.00 ลา้นบาท 
ไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางรายการ ซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจาํนวน 358.85 ลา้นบาท 
(วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 347.88 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และ
หนงัสือคํ้าประกนั (หมายเหตุ 23 และ 36) 
 

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
 วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
   ข้อมูลทางการเงนิ
 ข้อมูลทางการเงนิรวม  เฉพาะกิจการ
 บาท  บาท
   

ราคาทุน 138,192,807 106,948,027
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (56,163,514) (30,112,287)
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว) 82,029,293 76,835,740
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,734,448 2,893,747
ค่าตดัจาํหน่าย (5,906,577) (5,075,828)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 83,857,164 74,653,659
   

ราคาทุน 145,927,255 109,841,774
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (62,070,091) (35,188,115)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 83,857,164 74,653,659



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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21 สิทธิการเช่าท่ีดนิและอาคารเช่า (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด/ปี 2,372,990,701 12,997,260 12,197,260 12,997,260
สิทธิการเช่าเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี  
   - จากการลงทุนเพิ่ม -       2,376,644,216 -        -       
   - ของบริษทัยอ่ย 30,000,000 5,625,000 -        -       
หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (64,908,747) (22,275,775) (396,712) (800,000)
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด/ปี 2,338,081,954 2,372,990,701 11,800,548 12,197,260 
 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 สิทธิการเช่าท่ีดินโรงพยาบาลธนบุรี สาํนกังานสาขา 1 

 
สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัมีระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทัไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าในปี พ.ศ. 2551  
เป็นจาํนวนเงิน 20,000,000 บาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นสิทธิการเช่าท่ีดินและบริษทัตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าจาํนวน
ปีละ 720,000 บาท และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั 
 
 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า อาคารโซโห 

 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าบนพื้นท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภากาชาดไทย
จาก บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั โดยการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์น สิทธิดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่ามีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 สิทธิการเช่าอาคารมีระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ายชาํระค่าเช่าทุกปีตามอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั ไดท้าํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ข
เพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเช่าและลงทุนพฒันาท่ีดิน และบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยหนงัสือสัญญาเช่าอาคาร (เพื่อการ
พาณิชย)์ กบัสภากาชาดไทย โดยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 สิทธิการเช่าท่ีดนิและอาคารเช่า (สุทธิ) (ต่อ) 

 

บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั (ต่อ) 
 

 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า อาคารโซโห (ต่อ) 
 

บนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสญัญาเช่าและลงทุนพฒันาท่ีดิน 
1) เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารเช่าจากเดิม “เพื่อเป็นอาคารพาณิชย ์ท่ีพกัอาศยั” เป็น “เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล 

การใหบ้ริการดา้นสุขภาพและธุรกิจการคา้เชิงพาณิชย”์ 
2) บริษทัตกลงลงทุนพฒันาอาคารศูนยก์ารคา้และท่ีพกัอาศยัเดิมตามสัญญาเช่าให้เป็นอาคารโรงพยาบาลทัว่ไป มูลค่า 

การพฒันาเบ้ืองตน้เป็นเงินรวมไม่นอ้ยกวา่ 930.00 ลา้นบาท ตามแบบอาคารท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภากาชาดไทย 
3) ชาํระค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาํหรับการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารเช่าโดยชาํระเป็นเงินจาํนวน 30.00 ลา้นบาท ณ วนัลงนาม

ในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสญัญาน้ี 
4) ชําระ ณ  ปีท่ี ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า โดยจาํนวนเงินจากการปันส่วนกําไรของกิจการท่ีบริษัทได้รับ  ตามวิธีท่ีระบุ 

ในรายละเอียดแนบทา้ยสญัญา 
5) ชาํระค่าเช่าส่วนท่ีเหลือตลอดอายสุัญญาเช่ารวมเป็นเงินจาํนวน 49.20 ลา้นบาท ใหแ้ก่สภากาชาดไทย นบัแต่วนัท่ีลงนาม

ในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสญัญา 
6) ชาํระค่าตอบแทนจาํนวน 91.80 ลา้นบาทโดยแบ่งชาํระเป็น 3 งวด งวดละ 30.60 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีระบุในบนัทึก

ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

บนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยหนงัสือสญัญาเช่าอาคาร (เพื่อการพาณิชย)์ 
1) ชาํระค่าเช่าส่วนท่ีเหลือตลอดอายสุัญญาเช่ารวมเป็นเงินจาํนวน 19.79 ลา้นบาท ใหแ้ก่สภากาชาดไทย นบัแต่วนัท่ีลงนาม

ในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสญัญา 
 

ในไตรมาสสองปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยจ่ายชาํระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าเพิ่มเติมรวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท และไดจ่้าย
ชาํระค่าเช่าส่วนท่ีเหลือตลอดอายสุัญญาเช่ารวมเป็นเงินจาํนวน 68.99 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยบนัทึกเงินจ่ายชาํระค่าเช่าดงักล่าว 
เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าและตดัจาํหน่ายตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั 
 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ย มูลค่า 5,625,000 บาท มีระยะเวลา 50 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดช้าํระ
ค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,625,000 บาท และตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ
ปีละ 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี บริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าระหว่างปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 
จาํนวนปีละ 2,400,000 บาท ระหว่างปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จาํนวนปีละ 4,800,000 บาท ระหว่างปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จาํนวนปีละ 
4,944,000 บาท ระหว่างปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จาํนวนปีละ 5,092,320 บาท ระหว่างปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 จาํนวนปีละ 5,295,960 บาท 
ระหว่างปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จาํนวนปีละ 5,508,000 บาท และบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืน ๆ  
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินภายใตส้ัญญาสิทธิการเช่าท่ีดินจาํนวน 2,000,000 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 : 3,000,000 บาท) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 สิทธิการเช่าท่ีดนิและอาคารเช่า (สุทธิ) (ต่อ) 

 

บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั (ต่อ) 
 

 เงินจองสิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั ไดจ่้ายชาํระ
ค่าสิทธิการเช่าท่ีดินกบับุคคลอ่ืนเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท และ 1,000,000 บาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
บริษทัยอ่ยบนัทึกเงินดงักล่าวเป็นเงินจองสิทธิการเช่าท่ีดินรวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท  
 

ภาระผกูพนัสญัญาเช่าดาํเนินงานจากสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าไดเ้ปิดเผยรวมไวใ้นหมายเหตุ 35.1 
 

22 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท  บาท บาท
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี (311,314,514) (99,590,734) (146,317,681) (114,150,001)
เพิ่ม(ลด)จากการซ้ือสินทรัพย ์ 21,917 (231,417,069) -        -        
เพิ่ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 33) 16,758,968 44,006,930 (2,054,780) (6,960,430)
เพิ่ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16,075,350 (24,313,641) 16,544,954 (25,207,250)
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี (278,458,279) (311,314,514) (131,827,507) (146,317,681)
  

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงนิได้รอการ 
   ตัดบัญชี (สุทธิ) ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ     
   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 76,865,097 64,452,961 -        -       
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) (355,323,376) (375,767,475) (131,827,507) (146,317,681)
 (278,458,279) (311,314,514) (131,827,507) (146,317,681)
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) คาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราว
ทั้งจาํนวนตามวธีิหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20.00 
 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับขาดทุนสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
เงินลงทุน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ ค่าเผื่อสินคา้รับคืน ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานและผลแตกต่าง
ระหว่างค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและภาษีอากรของบริษทัและกลุ่มกิจการจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไร 
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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23 เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร 1,389,694,046 46,531,652 1,345,000,000 -       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,081,422 14,238,970 -        -        
ทรัสตรี์ซีท 57,085,523 68,286,053 -        -        
 1,466,860,991 129,056,675 1,345,000,000 -        
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย
  ตลาดเงินและ 
 MLR ร้อยละ 6.25  MLR ร้อยละ 6.25 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ตลาดเงิน 
 

-        
    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  MOR  MOR -        -        
ทรัสตรี์ซีท อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย  
  ตลาดเงิน  ตลาดเงิน -        -        
 
บริษทัคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย โดยการจดจาํนองท่ีดินบางรายการ 
(หมายเหตุ 19) 
 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารของกลุ่มกิจการเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินประเภทชาํระคืนเม่ือทวงถาม และตัว๋สญัญา
ใชเ้งินอายไุม่เกิน 5 เดือน และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ตัว๋สญัญาใชเ้งินอาย ุ
ไม่เกิน 5 เดือน และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561) และเฉพาะบริษทัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทชาํระคืน 
เม่ือทวงถาม และตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 3 เดือน และมีกาํหนดชําระคืนภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 : บริษทัไม่มีตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทรัสตรี์ซีทของกลุ่มกิจการเป็นสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นสินเช่ือระยะสั้นอายไุม่เกิน 180 วนั สาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ือเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์การแพทยจ์ากต่างประเทศ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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24 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน   553,257,142 371,228,385 239,848,287 246,384,795 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  34 ก) 3,558,086 2,919,093 6,783,054 5,017,641 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  47,641,657 60,271,026 38,144,245 39,279,861 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  34 ก) 1,508,229 750,000 19,288,938 18,258,765 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร      
   - บริษทัอ่ืน  140,952,242 89,714,852 56,974,059 75,062,060 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ก) -        -        -        4,363,991 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      
   - บริษทัอ่ืน  4,237,961 350,960 335,361 -        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  23,123,446 16,917,253 23,109,529 16,864,052 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ก) -        -        -        459,320 
เงินปันผลคา้งจ่าย  14,433,035 8,916,135 13,895,105 8,195,322 
ค่าแพทยค์า้งจ่าย  91,419,926 91,534,000 83,481,896 80,819,446 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสัคา้งจ่าย  65,720,638 123,639,413 62,829,872 114,415,239 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  89,220,935 117,534,611 31,767,472 43,599,934 
รายไดรั้บล่วงหนา้  23,231,090 19,159,729 17,705,621 15,321,022 
เงินประกนัค่าก่อสร้าง  29,442,792 13,419,340 13,075,556 11,777,562 
เงินรับล่วงหนา้ค่าจองหอ้งชุด  37,565,918 9,230,000 -        -        
เงินมดัจาํรับ  54,840 21,080 -        -        
  1,125,367,937 925,605,877 607,238,995 679,819,010 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสําหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 3,550,000,000 2,926,500,000 3,550,000,000 2,546,500,000 
เงินกูเ้พิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี -        1,648,700,000 -        1,600,000,000 
จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด/ปี (50,000,000) (1,025,200,000) (50,000,000) (596,500,000)
 3,500,000,000 3,550,000,000 3,500,000,000 3,550,000,000 
ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สุทธิ) (7,029,027) (7,754,235) (7,029,027) (7,754,235)
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 3,492,970,973 3,542,245,765 3,492,970,973 3,542,245,765
หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (250,000,000) (100,000,000) (250,000,000) (100,000,000)
 3,242,970,973 3,442,245,765 3,242,970,973 3,442,245,765 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 250,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 
ครบกาํหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,470,000,000 2,530,000,000 2,470,000,000 2,530,000,000
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 780,000,000 920,000,000 780,000,000 920,000,000 
 3,500,000,000 3,550,000,000 3,500,000,000 3,550,000,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สุทธิ) (7,029,027) (7,754,235) (7,029,027) (7,754,235)
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 3,492,970,973 3,542,245,765 3,492,970,973 3,542,245,765 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
สัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ       
รายการที ่ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มถิุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

ธนาคาร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ 
วงเงินสินเชื่อ

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาชําระคืน หลักทรัพย์คํา้ประกัน 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)       
         

1  1,900.00  1,950.00 ในประเทศ ชาํระหนี้หุน้กูเ้ดิมของบริษทัผูกู้ ้ 2,400.00 นบัแต่วนัที่กู ้จนถึงวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
อตัราดอกเบี้ยอา้งอิง MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี 
นบัแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 
นบัแต่วนัที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
อตัราดอกเบี้ยอา้งอิง MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี 
นบัแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัราดอกเบี้ยอา้งอิง MLR ต่อปีโดยมีกาํหนดชาํระเป็น
รายเดือนภายในวนัทาํการสุดทา้ยในแต่ละเดือน 
 

อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้
ทาํสัญญาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัราดอกเบี้ย ดงันี้ 
นบัแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 
นบัแต่วนัที่ 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัราดอกเบี้ยอา้งอิง MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี 
โดยมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนภายในวนัทาํการสุดทา้ย
ในแต่ละเดือน 
 

สัญญาลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวด 3 เดือน โดย
ชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม 
ของทุกปี รวม 26 งวด โดยมีกาํหนดชาํระดงันี้ 
งวดที่ 1 - 2 : จาํนวน 25.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 3 - 6 : จาํนวน 50.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 7 - 18 : จาํนวน 100.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 19 - 22 : จาํนวน 112.50 ลา้นบาท 
งวดที่ 23 - 25 : จาํนวน 125.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 26 ชาํระหนี้เงินตน้ส่วนที่เหลือใหเ้สร็จสิ้น 
 

อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การผ่อนชาํระตน้เงินกูต้ามที่กาํหนดไวใ้นสัญญาเดิม บริษทัขอผ่อนปรนการชาํระตน้เงินกู ้
ขอปลอดการชําระต้นเงินกู้ (Grace period) ที่บริษัทต้องชําระในเดือนกันยายน และเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวม 2 งวด ทั้งนี้เมื่อครบระยะเวลาการปลอดชาํระตน้เงินกูข้า้งตน้แลว้ 
บริษทัจะตอ้งผ่อนชาํระตน้เงินกูใ้ห้แก่ธนาคาร เป็นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเริ่มชาํระตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จาํนวน 100.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 112.50 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 : จาํนวน 125.00 ลา้นบาท 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ชาํระตน้เงินกูส้่วนที่เหลือทั้งหมด 
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผอ่นชาํระ
ตน้เงินกูใ้หแ้ก่ธนาคาร เป็นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน 
และเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเริ่มชาํระตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน   25.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จาํนวน 100.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 150.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 : จาํนวน 212.50 ลา้นบาท 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ชาํระตน้เงินกูส้่วนที่เหลือทั้งหมด 

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ต่อ) 
 

สัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   
รายการที ่ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มถิุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

ธนาคาร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ 
วงเงินสินเชื่อ

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาชําระคืน หลักทรัพย์คํา้ประกัน 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)       
         

2  1,600.00 1,600.00 ในประเทศ เพื่อใชส้นบัสนุนการซื้อหุน้
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี  
บาํรุงเมือง จาํกดั 

1,600.00 นบัแต่วนัที่กู ้จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ้น ในอตัราดอกเบี้ย
อา้งอิง MLR ลบดว้ยอตัราคงที่ต่อปี แต่ทั้งนี้ในระหวา่ง  
2 ปี นบัแต่วนัที่ผูกู้เ้บิกเงินกูจ้ากวงเงินกู ้ผูกู้ม้ีสิทธิ
เลือกใชอ้ตัราดอกเบี้ยคงที่ไดห้ลายครั้งในอตัราที่ตกลง
กบัผูใ้หกู้ใ้นแต่ละครั้ง โดยระยะเวลาที่ตกลงกนัในแต่ละ
ครั้งจะตอ้งมีระยะเวลาขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ
จะตอ้งไม่เกินกาํหนดเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที่ผูกู้เ้บิกเงินกู ้

สัญญาลงวนัที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวด 3 เดือน รวม 
24 งวดภายในวนัทาํการสุดทา้ยของผูใ้ห้กูใ้นเดือนที่ครบกาํหนดชาํระในแต่ละงวด โดยมี
กาํหนดชาํระดงันี้ 
งวดที่ 1 - 4 : จาํนวน 45.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 5 - 8 : จาํนวน 60.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 9 - 12 : จาํนวน 65.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 13 - 16 : จาํนวน 70.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 17 - 20 : จาํนวน 75.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 21 - 23 : จาํนวน 85.00 ลา้นบาท 
งวดที่ 24 ชาํระส่วนที่เหลือทั้งหมด 
 

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

         

รวม  3,500.00  3,550.00       
 

กลุ่มกิจการอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้มื ซึ่งกาํหนดใหก้ลุ่มกิจการตอ้งปฏิบตัิตาม เช่นการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน สัดส่วนการถือหุน้ของผูบ้ริหาร Negative Pledge และเงื่อนไขอื่นๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืที่ไดก้าํหนดไวส้าํหรับวงเงินกูย้ืมในแต่ละสัญญา 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
วงเงนิสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมาใช้  
 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
    วงเงนิกู้    วงเงนิกู้ 
    หมุนเวยีนและ    หมุนเวยีนและ 
  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ 
  เกินบัญชี  ระยะยาว  คํา้ประกัน  เกินบัญชี  ระยะยาว  คํา้ประกัน 
       

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 86,082,332 450,000,000 2,315,897,794 98,740,463 550,000,000 3,265,082,889 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
    วงเงนิกู้    วงเงนิกู้ 
    หมุนเวยีนและ    หมุนเวยีนและ 
  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ  วงเงนิเบิก  วงเงนิกู้ยืม  วงเงนิ 
  เกินบัญชี  ระยะยาว  คํา้ประกัน  เกินบัญชี  ระยะยาว  คํา้ประกัน 
       

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 52,000,000 450,000,000 2,286,677,362 62,000,000 450,000,000 3,248,900,594 
 
กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้าํนวน 400.00 ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือดังกล่าวเป็นวงเงินร่วมระหว่าง 3 บริษัท คือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) บริษัท ศูนยห์ัวใจ 
โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จาํกดั กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไว ้
ในสญัญาสินเช่ือ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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26 หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ (สุทธิ) 

 
กลุ่มกิจการไดท้าํสญัญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะและเคร่ืองใชส้าํนกังานใชใ้นการดาํเนินกิจการโดยกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยอดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12,783,882 13,284,310 12,127,539 12,611,455 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,008,731) (1,152,037) (968,079) (1,101,290)
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,775,151 12,132,273 11,159,460 11,510,165 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) (2,963,333) (2,691,399) (2,595,212) (2,390,405)
 8,811,818 9,440,874 8,564,248 9,119,760 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิถึงกําหนดชําระ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

   - ภายใน 1 ปี 3,403,662 3,152,826 3,003,630 2,815,710 
   - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,380,220 10,131,484 9,123,909 9,795,745 
 12,783,882 13,284,310 12,127,539 12,611,455 
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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27 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 234,551,854 228,908,057 180,379,377 177,090,817 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 228,908,057 216,866,899 177,090,817 171,575,953 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 125,498 -        -        -        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,693,198 15,394,307 11,241,352 11,687,887
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,760,815 8,005,959 2,858,108 6,309,912 
ผลกาํไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
   - ผลประโยชน์รางวลัการทาํงานนาน -        955,778 -        955,778 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
   ผล(กาํไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐาน  
      - อตัราคิดลด -        8,057,472 -        6,385,822 
      - อตัราการข้ึนเงินเดือน -        (774,797) -        (1,550,114)
      - อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (2,225,484) (11,020,896) -        (11,112,758)
      - อตัราการเปล่ียนแปลงมรณะ -       2,578,076 -        1,890,185
   ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ -        9,895,429 -        8,353,702 
จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด/ปี (11,710,230) (21,050,170) (10,810,900) (17,405,550)
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 234,551,854 228,908,057 180,379,377 177,090,817 
 

ในระหว่างไตรมาสสอง พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายเกษียณอายงุานก่อน
กาํหนดเพื่อปรับขนาดโครงสร้างองคก์ร บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายเงินชดเชยสาํหรับพนกังานท่ีเขา้ร่วมในกรณีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
3,398,500 บาท และมีผลกาํไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานในอตัราหมุนเวียนพนักงานเป็นจาํนวนเงิน 2,225,484 บาท



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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27 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,693,198 7,833,743 11,241,352 5,856,929 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,760,815 4,001,662 2,858,108 3,154,958 
 19,454,013 11,835,405 14,099,460 9,011,887 
 

28 ทุนเรือนหุ้น 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
      ส่วนเกินมูลค่า 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  หุ้นสามัญ 

  จํานวนหุ้น  บาท  จํานวนหุ้น  บาท  บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
   (ตรวจสอบแลว้) 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      
   (ตรวจสอบแลว้) 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 6,861,242,864 
การออกหุน้เพิ่มระหวา่งงวด -        -        -        -        -        
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561       
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 6,861,242,864 
 

29 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงสาํรองตามกฎหมายน้ีจะไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ทุนสาํรองตามกฎหมายตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปี
ผูถื้อหุน้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในขอ้มูลทางการเงินรวมไดร้วมทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย  
1 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 10,365,792 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : บริษทัยอ่ย 1 แห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 10,365,792 บาท) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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30 เงนิปันผลจ่าย 

 

บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ปี พ.ศ. 2561 
 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 
339.63 ลา้นบาท และได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี  
24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัจ่ายชาํระเงินปันผลทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

ปี พ.ศ. 2560 
 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 305.63 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินปันผลทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) 
 

ปี พ.ศ. 2561 
 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยประจาํปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 21.50 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

ปี พ.ศ. 2560 
 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยประจาํปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 38.83 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

31 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม  
 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
  บาท บาท
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี  261,652,498 218,132,338
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิในบริษทัยอ่ย  3,574,431 9,711,678
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย (9,263,298) (17,134,423)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 15 ง)) 261,284,525 -       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -        41,765,217
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ -        9,177,688
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี  517,248,156 261,652,498 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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32 รายได้อ่ืน 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

รายไดเ้งินปันผล  
   - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 15 ก), 34 ข)) -        -        12,236,702 21,692,689 
   - เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 14, 34 ข)) -        -        14,134,601 20,609,327 
   - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุ 17)  
       - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ข)) 958,986 1,526,504 658,986 526,504 
       - บริษทัอ่ืน 10,825,933 12,065,133 10,825,933 12,065,133 
   - เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
        (หมายเหตุ 8, 13)    9,645,566 6,197,841 9,645,566 6,197,841 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
   (หมายเหตุ 17) 52,479,110 -       52,479,110 -       
กาํไรจากการจาํหน่าย     
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) และ      
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 379,731 591,417 -        569,170
รายไดด้อกเบ้ียรับ     
   - บริษทัอ่ืน 675,577 381,661 404,433 235,796 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ข)) -       -       48,484,927 38,824,229
รายไดค่้าบตัรสมาชิกตดัจาํหน่าย 8,535,958 6,167,010 8,535,958 6,167,010 
รายไดค่้าเช่า     
   - บริษทัอ่ืน 4,793,861 4,035,228 4,439,791 3,779,251 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ข)) 15,000,000 18,000,000 3,180,000 -       
ตดัจาํหน่ายภาษีคา้งจ่าย 28,846,154 -        -        -        
อ่ืน 10,957,079 8,974,369 7,001,053 5,781,560 

 143,097,955 57,939,163 172,027,060 116,448,510 
 
ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงพิจารณาแลว้เห็นสมควรตดัจาํหน่ายภาษีคา้งจ่ายท่ีคา้งนานเกิน 
10 ปี และไม่ตอ้งจ่ายชาํระแลว้เน่ืองจากขาดอายคุวามทางกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 28.85 ลา้นบาท 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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33 ภาษีเงนิได้ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน :  
ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับงวด (87,430,265) (66,495,246) (83,760,719) (61,680,407)
การปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินไดปี้ก่อนสูงไป(ตํ่าไป) 735,078 698,273 457,110 (172,815)
รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (86,695,187) (65,796,973) (83,303,609) (61,853,222)
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี :  
รายการท่ีเกิดข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 22) 16,758,968 6,369,616 (2,054,780) (1,932,985)
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (69,936,219) (59,427,357) (85,358,389) (63,786,207)

 
34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หุน้ของบริษทัส่วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสิน ในสัดส่วนร้อยละ 16.68 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 28.81) ส่วนจาํนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 83.32 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 71.19) ถือโดยบุคคลทัว่ไป  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ ท่ีสาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 14, 15 และ 16 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพนัธ์กับบริษัท
   

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทนัตสยาม จาํกดั  ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั  
   (เดิมช่ือ บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั) ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย (ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
บริษทั ราษฎรยนิดี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 
บริษทั ราชธานี แอสโซซิเอส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี 3 จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูถื้อหุน้บริษทั
บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
Weihai Welly Hospital Company Limited สาธารณรัฐ กิจการร่วมคา้ 
 ประชาชนจีน  
Ar Yu International Health Care  สาธารณรัฐแห่ง กิจการร่วมคา้ 
   Company Limited สหภาพเมียนมาร์  
บริษทั โลจิคอล อินฟอร์เมชัน่ เนทเวอร์ค จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั
บริษทั เฮลท ์เกต จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั
บริษทั ราชธานีพฒันาการ (2014) จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั นทีทิพย ์จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั
บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั โรงพยาบาลสิโรรส จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั
บริษทั โรงพยาบาลชุมเวช จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ราชธานีบา้นและท่ีดิน จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จีเทค็ เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวลเนสซิต้ี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี โฮลด้ิง จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย
บริษทั ซี.เอช.ที. โฮลด้ิง จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ประเทศ/สัญชาต ิ ความสัมพนัธ์กับบริษัท 
   

Golden Bright Asia Pacific Investment Ltd.  ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
WJ International Hospital Management Co., Ltd. ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
Global Health Investment Ltd. ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั
บริษทั สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี    
   เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)  
บริษทั เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ราชธานีกอลฟ์ และ คนัทรีโฮม จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ราชพฒัน์นคร จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย
บริษทั ธนบุรี เคหะภณัฑ ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั เกลดฮิลล ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
   (จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี   
   เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)   
บริษทั ซุปเปอร์ พี แอนด ์เอส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
นายแพทยบุ์ญ  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
นางสาวนลิน  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นายเฉลิมกลุ  อภิบุณโยภาส ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นายวรีะชยั  ศรีขจร ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ
นายศิธา  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
นายอาศิส  อุนนะนนัทน์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
แพทยห์ญิงวภิาดา  เชาวกลุ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัร่วม
นางสาวมาสฤดี  คณาพิทกัษพ์งศ ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
นายราวรว ี จนัทโรจวงศ ์ ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
นายจอน  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย
นายแพทยอ์าํนวย  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 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ประเทศ/สัญชาต ิ ความสัมพนัธ์กับบริษัท 
   

นายขจร  ธนะแพสย ์ ไทย กรรมการ 
นายสมชาย  คูวจิิตรสุวรรณ ไทย กรรมการ 
 (จนถึงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561)
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 

(จนถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
นายคิมคริสเตียน  วา๊ฟไฟท ์ ไทย ญาติสนิทของผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ป็น 
  กรรมการบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
นายทองสุข  บูรณะรุ่งเรืองกิจ ไทย ญาติสนิทของผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ป็น
  กรรมการบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
คุณหญิงส่องแสง  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถื้อหุน้และญาติสนิทของกรรมการของบริษทั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากกลุ่มกิจการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า  
บริษทัยอ่ย -        -        11,511,692 7,500,360 
บริษทัร่วม 716,970 11,275 -         -     
กิจการร่วมคา้ 24,230,678 17,781,715 24,230,678 17,781,715 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,218,950 19,643,173 -         -        
 48,166,598 37,436,163 35,742,370 25,282,075 

     

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย -        -        4,510,015 3,949,411 
บริษทัร่วม -        250,000 -         250,000 
กิจการร่วมคา้ 6,000 67,200 6,000 67,200
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,000,000 -        -         -        
 9,006,000 317,200 4,516,015 4,266,611 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทัยอ่ย -       -       412,421,936 381,072,181
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        -        (44,661,690) (44,661,690)
 -        -        367,760,246 336,410,491 

     

เงนิทดรองจ่าย     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,335 43,335 -         -        
 43,335 43,335 -         -        

     

เงนิปันผลค้างรับ    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,000 -        -         -        

 300,000 -        -         -        



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิมัดจําท่ีเรียกคืนได้ภายในหน่ึงปี     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 150,000,000 -        -        -        
 150,000,000 -        -        -        

     

เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย -        -        3,224,968 2,178,516 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,558,086 2,919,093 3,558,086 2,839,125 

 3,558,086 2,919,093 6,783,054 5,017,641 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย -        -        17,780,709 17,508,765 
บริษทัร่วม -        750,000 -        750,000 
กิจการร่วมคา้ 1,508,229 -        1,508,229 -        

 1,508,229 750,000 19,288,938 18,258,765 
     

เจ้าหนีจ้ากการซื้อสินทรัพย์ถาวร     
บริษทัยอ่ย -        -        -        4,363,991 

 -        -        -        4,363,991 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษทัยอ่ย -        -        -        459,320 
 -        -        -        459,320 

 
เงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดภ้ายในหน่ึงปี 
 
ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 250.00 ลา้นบาท 
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยได้จ่ายเงินมดัจาํจาํนวน 150.00 ล้านบาท  
โดยเงินมดัจาํดงักล่าวสามารถเรียกคืนได ้อยา่งไรกต็าม การซ้ือท่ีดินดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
  บริษทัที่ บุคคลที่ บริษทัที่ บุคคลที่  
  บริษทัย่อย บริษทัร่วม กิจการร่วมค้า เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน รวม บริษทัย่อย บริษทัร่วม กิจการร่วมค้า เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน  รวม 
  บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท  บาท 
    

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -        464,411 -       17,150 -       458,561 4,032,718 -       -       -       -        4,032,718 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและคาํปรึกษา -        217,500 6,314,558 9,165,110 -       15,697,168 -       -       6,314,558 -       -        6,314,558 
รายไดค้่าเช่าที่ดิน -        -       -       15,000,000 -       15,000,000 3,180,000 -       -       -       -       3,180,000 
รายไดอ้ื่น -        -       6,000 -       -       6,000 49,862 -       6,000 -       -        55,862 
เงินปันผลรับ -        -       -       8,386,246 -       8,386,246 12,236,702 14,134,601 -       8,086,246 -        34,457,549 
ดอกเบี้ยรับ -        -       -       -       -       -       48,484,927 -       -       -       -        48,484,927 
ซื้อสินคา้คงเหลือ -        -       -       -       -       -       2,187,965 -       -       -       -        2,187,965 
ซื้ออุปกรณ์ -        -       -       -       -       -       290,045 -       -       -       -        290,045 
ค่าซ่อมแซมและค่าบริการวิชาชีพ -        -       -       20,170,628 -       20,170,628 2,090,219 -       -       20,170,628 -        22,260,847 
ค่าเช่าที่ดิน -        -       -       -       1,257,000 1,257,000 -       -       -       -       1,257,000 1,257,000 

 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
  บริษทัที่ บุคคลที่ บริษทัที่ บุคคลที่  
  บริษทัย่อย บริษทัร่วม กิจการร่วมค้า เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน รวม บริษทัย่อย บริษทัร่วม กิจการร่วมค้า เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน  รวม 
  บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท  บาท 
    

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -        7,009 -       18,364 -       25,373 87,344 -       -       -       -        87,344 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและคาํปรึกษา -        356,560 4,964,100 5,803,768 -       11,124,428 -       -      4,964,100 -       -        4,964,100 
รายไดค้่าเช่าที่ดิน -        -       -       18,000,000 -       18,000,000 -       -       -       -       -        -        
เงินปันผลรับ -        -       -       7,605,046 -       7,605,046 21,692,689 20,609,327 -       6,605,046 -        48,907,062 
ดอกเบี้ยรับ -        -       -       -       -       -       38,824,229 -       -       -       -        38,824,229 
ซื้อสินคา้คงเหลือ -        -       -       16,087 -       16,087 2,403,621 -       -       -       -        2,403,621 
ซื้ออุปกรณ์ -        -       -       -       -       -       573,555 -       -       -       -        573,555 
ซื้อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -        -       -       -       -       -       196,880 -      -       -       -        196,880 
ค่าซ่อมแซมและค่าบริการวิชาชีพ -        -       -       18,505,055 -       18,505,055 923,755 -       -       18,505,055 -        19,428,810 
ค่าเช่าที่ดิน -        -       -       -       1,257,000 1,257,000 -       -       -       -       1,257,000 1,257,000 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     
   - เงินเดือนและผลประโยชน์  
        ระยะสั้นอ่ืน 58,491,222 45,815,966 32,744,525 31,059,845 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 922,627 557,242 159,908 182,066 
รวม 59,413,849 46,373,208 32,904,433 31,241,911 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรายการเคล่ือนไหว
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
   - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน     
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี -        -        1,768,677,245 1,055,036,600 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี -       10,000,000 734,000,000 723,140,645
โอนเปล่ียนประเภทมาจาก     
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -        -        81,300,000 -        
รับชาํระคืนระหวา่งงวด/ปี -        (10,000,000) (5,000,000) (9,500,000)
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี -        -        2,578,977,245 1,768,677,245 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารของบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติั
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั จากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวไปเป็นเงินใหกู้ย้มื
ระยะสั้ นแบบมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยดังกล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทัใน 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 81.30 ลา้นบาท จากเงินให้กูย้ืม
ระยะยาวไปเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
  บาท  บาท  บาท  บาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทัยอ่ย -     -     2,578,977,245 1,768,677,245
 -        -        2,578,977,245 1,768,677,245 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มื 
ท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท มีกาํหนดรับชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี
     

บริษทัยอ่ย -        -         3.40 ถึง 8.00  3.75 ถึง 8.00 
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34 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรายการเคล่ือนไหว
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท บาท บาท
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว   
   - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี -      -      81,300,000 81,300,000
โอนเปล่ียนประเภทไปเป็น     
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -       -       (81,300,000) -       
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี -       -       -       81,300,000 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 บาท บาท บาท บาท
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว  
บริษทัยอ่ย -       -       -       81,300,000 
 -       -       -       81,300,000 
หกั เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีจะไดรั้บ  
    ชาํระภายในหน่ึงปี -       -       -       (81,300,000)
 -       -       -       -       
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นเงินใหกู้ย้มืซ่ึงไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันของบริษัทมีจาํนวน 
81,300,000 บาท มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

72 

 
35 ภาระผูกพนั 

 

35.1 ภาระผูกพนัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

กลุ่มกิจการและบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
สาํนกังาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าบริการทาํความสะอาดและรักษาความปลอดภยั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักล่าวท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ถึงกําหนดชําระ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 47,791,610 41,221,090 30,893,285 20,167,039 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 43,407,819 51,644,522 16,405,887 18,126,881 
เกินกวา่ 5 ปี 226,813,112 224,657,084 7,080,000 7,440,000 
 318,012,541 317,522,696 54,379,172 45,733,920 

 

35.2 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล เคร่ืองมือทางการแพทย ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 977,798,120 80,504,380 71,267,825 52,691,612 
เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 20,427,074 25,916,236 2,346,000 23,259,341
คอมพิวเตอร์ 3,398,244 -        -        -        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 44,877,295 1,182,885 3,023,820 -        
อุปกรณ์ 2,354,934 940,750 -        700,000 
 1,048,855,667 108,544,251 76,637,645 76,650,953 
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35 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
35.3 ภาระผูกพนัอ่ืน 

 
1) ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํจาํนวน 40.00 ลา้นบาทแก่บริษทัอ่ืนเพื่อมดัจาํท่ีดินท่ีบริษทั 

มีแผนจะร่วมลงทุนกบับริษทัต่างชาติแห่งหน่ึง โดยเงินมดัจาํดงักล่าวสามารถเรียกคืนได ้อยา่งไรกต็ามแผนการร่วมลงทุน
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทับนัทึกเงินมดัจาํดงักล่าวเป็นเงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดภ้ายในหน่ึงปีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 
2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั 

มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัอ่ืน ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ     
   ใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร 2,355,340,076 130,184,489 -        -       
เงินจองสิทธิการเช่าท่ีดิน 2,000,000 3,000,000 -        -        
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณา 19,429,969 31,059,300 2,017,114 -        
อ่ืน 406,600 -        406,600 -        
 2,377,176,645 164,243,789 2,423,714 -        
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35 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
35.4 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว ้
มีอาย ุ1 เดือน ถึง 4.5 เดือน จาํนวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
      มูลค่ายตุิธรรม 
  จํานวนเงนิ อัตราแลกเปล่ียน มูลค่าตามสัญญา  มูลค่ายตุิธรรม  เชิงบวก(เชิงลบ) 
สกุลเงนิต่างประเทศ  ตามสัญญา  ตามสัญญา  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 320,468 33.09 10,604,282 10,617,156 (12,874)
ยโูร 135,530  38.70 - 38.88 5,250,558 5,225,479 25,079 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 
พ.ศ. 2560 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว ้
มีอาย ุ1 เดือน ถึง 4 เดือน จาํนวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
      มูลค่ายตุิธรรม 
  จํานวนเงนิ อัตราแลกเปล่ียน มูลค่าตามสัญญา  มูลค่ายตุิธรรม  เชิงบวก(เชิงลบ) 
สกุลเงนิต่างประเทศ  ตามสัญญา  ตามสัญญา  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 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 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

75 

 
35 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
35.4 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (ต่อ) 

 
มูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเสมือนว่า 
ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 การวดัมูลค่าดงักล่าวจดัอยูใ่นขอ้มูล
ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 

 
36 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และหนีสิ้นคํา้ประกัน 

 
36.1 หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อ 
คํ้าประกนัการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

คํ้าประกนัค่าไฟฟ้า 10,501,903 13,054,603 9,701,903 12,254,603
คํ้าประกนัการบริหาร และดาํเนินงาน     
   ในส่วนงานรับจา้งบริหาร 59,471,900 72,511,100 59,471,900 72,511,100 
คํ้าประกนัการดาํเนินงาน 28,137,425 50,804,751 -        -        
 98,111,228 136,370,454 69,173,803 84,765,703 
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36 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และหนีสิ้นคํา้ประกัน (ต่อ) 

 
36.2 การคํา้ประกันในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
บริษทัยอ่ย 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัมีรายการคํ้าประกนัระหวา่งกนั ดงัน้ี  
 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 

    จํานวนเงนิ  จํานวนเงนิ 
ผู้คํา้ประกัน คํา้ประกันแก่ รายการคํา้ประกัน  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

     

บริษทั บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั คํ้าประกนัวงเงินกู ้ -           400.00 
 

กิจการร่วมคา้ 
 
บริษทัจะเป็นผูค้ ํ้ าประกนัให้แก่กิจการร่วมคา้สองแห่งในต่างประเทศตามท่ีระบุใน Standby letter of credit ตามสัดส่วน 
การถือหุน้ของบริษทั สาํหรับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัมี Standby 
letter of credit เพื่อคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการร่วมคา้หน่ึงแห่งในต่างประเทศเป็นวงเงิน 4.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 
37 สัญญาท่ีสําคญั 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีสัญญาท่ีสําคญัเพิ่มเติมจากท่ีไดเ้ปิดเผย 
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
38 คดคีวามท่ีถูกฟ้องร้อง 

 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท ์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษทัไดถู้กบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จาํกดั ฟ้องร้องต่อศาลตล่ิงชนัให้ชาํระเงินค่าจา้งทาํของ

ตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 4.72 ลา้นบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัชนะคดี และให้บริษทั 
เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จาํกดั ชาํระเงินให้กบับริษทั และยกฟ้องบริษทั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จาํกดั 
ได้ดาํเนินการยื่นขออุทธรณ์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคาํพิพากษา โดยศาลอุทธรณ์
พิพากษายื่นตามศาลชั้นตน้ ให้บริษทัเป็นผูช้นะคดี ปัจจุบนับริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จาํกดั ไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลฎีกา 
และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญั
ต่อบริษัทและเห็นว่าบริษัทไม่มีเหตุท่ีจะต้องรับผิดชอบค่าจ้างทําของดังกล่าวตามสัญญาและเช่ือมั่นในเหตุผลและ 
ความหนกัแน่นของคาํคดัคา้นทั้งในประเดน็ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
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38 คดคีวามท่ีถูกฟ้องร้อง 

 

บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท ์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 
 

2) บริษทัเป็นจาํเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจงัหวดัตล่ิงชนัใหช้าํระเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของบริษทั
ในคดีดาํ และคดีแดงโดยศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 5.38 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการรอฟังคาํพิพากษาของศาลฎีกา ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้และเช่ือมัน่วา่
จะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัเกิดข้ึน บริษทัจึงไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

3) บริษทัเป็นจาํเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจงัหวดัตล่ิงชนัใหช้าํระเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของบริษทั
ในคดีดาํ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้และ
เช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัเกิดข้ึน บริษทัจึงไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผูฟ้้องร้องดงักล่าวยงัคา้งชาํระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษทัเป็นเงินจาํนวน 8.45 ลา้นบาท 
ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาแลว้และคาดวา่จะไม่สามารถเกบ็เงินไดเ้ป็นจาํนวน 4.23 ลา้นบาท 

 

บริษทัยอ่ย 
 

1) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดย้ืน่ฟ้องกรมท่ีดินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการเพิกถอนท่ีดินของบริษทั โดยมี
คดีความคงคา้งดงัน้ี 

 

1.1) บริษทัทาํการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั (คดีดาํ) โดยศาลปกครองพิพากษาว่าเป็นการเพิกถอนหนงัสือ
สําคญัแสดงสิทธิในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ยวิธีการทางกฎหมายกาํหนด มิใช่เพิกถอนสิทธิในการ
ครอบครองและการทาํประโยชน์ในท่ีดิน ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556  
บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

1.2) บริษทัทาํการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 1 ฉบบั (คดีดาํ) โดยศาลปกครองพิพากษาวา่กรมท่ีดินเพิกถอนโดยไม่ชอบ
เพราะออก นส.3ก. ผิดพลาดแลว้มาเพิกถอน เป็นการทาํใหเ้จา้ของท่ีดินเสียหาย ศาลปกครองพิพากษาใหก้รมท่ีดิน
ชาํระเงินจาํนวน 1.51 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดียงัไม่เป็นท่ีพอใจ บริษทัไดย้ืน่
อุทธรณ์ไปยงัศาลปกครองสูงสุด โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 

1.3) บริษทัยอ่ยทาํการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมท่ีดินไดต้ั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอน อยา่งไรก็ตาม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยงัไม่มีคาํสัง่เพิกถอน โดยอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ  

 

2) เพื่อพิทกัษผ์ลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและมีความเป็นธรรมแก่ลูกคา้ บริษทัยอ่ยไดติ้ดต่อขอเจรจากบัผูบ้ริหารของ
บริษทัคู่คา้แห่งหน่ึงเพื่อเจรจาเร่ืองการจ่ายชาํระค่าสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัคู่คา้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเจรจาในวนัท่ีนดัหมาย 
ต่อมาบริษทัยอ่ยถูกบริษทัคู่คา้ดงักล่าวฟ้องร้องต่อศาลจงัหวดัสมุทรปราการ ในคดีดาํของศาลแพ่งเพื่อให้ชาํระเงินค่าสินคา้
เป็นจาํนวนเงิน 17.00 ลา้นบาท พร้อมดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยได้
รับรู้รายการหน้ีสินดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญั 
ต่อบริษทั จึงมิไดบ้นัทึกดอกเบ้ียของหน้ีสินดงักล่าว 
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39 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในข้อมูลทางการเงนิ 

 
การลงทุนในบริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 7/2561 ไดมี้มติ
อนุมติัเพิ่มกรอบการลงทุนในบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั จากเดิมจาํนวนเงินไม่เกิน 240.00 ลา้นบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 
360.00 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400.00 ลา้นบาท เป็น 600.00 ลา้นบาท  
เพื่อดาํรงสดัส่วนการลงทุนอยูท่ี่ร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด  นอกจากน้ีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้
ลงทุนเพิ่มโดยการซ้ือหุน้จาํนวน 4.00 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40.00 ลา้นบาท 
 
สัญญาเช่าของบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้าํสัญญาให้เช่าท่ีดินสาํหรับก่อสร้างอาคารเพื่อใชเ้ป็นหอ้งพกัผูป่้วยและ
อาคารบริการกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี นับแต่เดือนท่ีเร่ิมมีการก่อสร้าง ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
จะไดรั้บค่าเช่าตามท่ีตกลงกนัในสญัญาเช่า 
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