
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญำวงศ์ขันติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 658,055,039          741,504,076          372,428,687              388,585,495          

เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 22,356                   22,356                               -             -

เงินลงทุนระยะสั้น 8 134,588,538          144,044,436          21,645,218                21,530,466            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 9 845,627,867          872,255,812          879,881,571              849,403,556          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ค) 40,129,320            40,106,960            5,242,106,565           4,013,084,205       

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 10 1,047,577,927       1,126,925,897       78,293,044                81,279,727            

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการ

ทางการแพทยค์รบวงจร 11 1,578,752,625       1,307,083,724                   -             -

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 19,283,571            15,611,482                        -             -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีตดัจาํหน่าย

ภายในหน่ึงปี 3,448,287              3,448,287                          -             -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 12 83,000,000                        -             -             -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,020,257            16,818,293            2,044,863                  2,411,939              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,427,505,787       4,267,821,323       6,596,399,948           5,356,295,388       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั 13 8,678,100              8,706,447                          -             -

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 14 657,539,280          580,559,741          657,539,280              580,559,741          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 15 495,127,852          483,357,203          380,689,500              380,689,500          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 16             -             - 5,320,016,139           5,320,016,139       

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) 17 1,014,647,008       1,068,453,056       1,429,120,653           1,429,120,653       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) 18 172,447,736          172,447,736          118,300,567              118,300,567          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 19 1,813,563,309       1,813,601,994                   -             -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 20 7,387,694,439       6,848,766,181       3,716,466,041           3,688,312,009       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 69,412,969            77,631,816            3,105,675                  369,807                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 150,486,922          142,618,698          70,416,309                72,200,749            

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 21 2,270,023,057       2,271,893,072       11,200,000                11,397,260            

เงินจองสิทธิการเช่าท่ีดิน 2,000,000              2,000,000                          -             -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 22 142,205,892          120,322,614                      -             -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า 52,964,306            53,813,747                        -             -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,878,904            14,937,853            545,221                     532,178                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,257,669,774     13,659,110,158     11,707,399,385         11,601,498,603     

รวมสินทรัพย์ 18,685,175,561     17,926,931,481     18,303,799,333         16,957,793,991     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 23 4,006,188,694       2,740,861,663       3,890,000,000           2,583,000,000       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24 1,687,754,221       2,059,487,144       593,748,331              685,533,528          

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 495,000,000          400,000,000          495,000,000              400,000,000          

- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 26 3,423,145              3,151,914              3,189,565                  2,857,376              

- หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 1,000,000              1,000,000                          -             -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 93,909,411            72,376,170            84,985,195                63,448,438            

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 31,118,422            26,039,496            16,136,820                12,489,439            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 25,961,128            14,009,944            6,115,938                  6,758,239              

- อ่ืน 8,193,075              8,056,405              5,028,060                  5,021,410              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,352,548,096       5,324,982,736       5,094,203,909           3,759,108,430       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 2,849,078,929       3,043,716,325       2,849,078,929           3,043,716,325       

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร             - 155,280,815                      -             -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 26 8,009,139              8,167,427              7,951,645                  8,089,257              

หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน             - 1,000,000                          -             -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 22 334,383,800          322,343,332          119,901,057              104,900,073          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 343,465,070          333,880,092          276,952,612              270,616,985          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,343,181            11,676,217            322,000                     160,000                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,547,280,119       3,876,064,208       3,254,206,243           3,427,482,640       

รวมหนีสิ้น 9,899,828,215       9,201,046,944       8,348,410,152           7,186,591,070       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
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) 6,861,242,864       6,861,242,864       6,861,242,864           6,861,242,864       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,524,039          112,524,039          112,524,039              112,524,039          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,075,260,402       1,066,997,493       1,632,013,980           1,509,503,153       
ส่วนเกิน(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพ่ิม
ในบริษทัยอ่ย (1,099,805,884)      (1,099,805,884)                  -             -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 474,902,235          426,881,040          500,528,298              438,852,865          

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 8,273,203,656       8,216,919,552       9,955,389,181           9,771,202,921       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 29 512,143,690          508,964,985                      -             -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,785,347,346       8,725,884,537       9,955,389,181           9,771,202,921       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 18,685,175,561     17,926,931,481     18,303,799,333         16,957,793,991     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 1,485,354,110      1,396,410,974      1,246,918,769      1,235,686,985      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 99,408,944           80,257,463                    -          -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 170,607,756         206,522,263         110,072,112         137,610,477         

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 116,704,636                  -          -          -

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (1,121,671,328)     (994,999,708)        (903,430,823)        (871,079,838)        

ตน้ทุนการขายสินคา้ (60,628,416)          (46,746,972)                   -          -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (154,928,725)        (163,874,320)        (107,939,583)        (109,281,683)        

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (87,567,892)                   -          -          -

กําไรขั้นต้น 447,279,085         477,569,700         345,620,475         392,935,941         

รายไดอ่ื้น 19,552,871           101,141,189         51,870,911           90,753,156           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 466,831,956         578,710,889         397,491,386         483,689,097         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (52,057,674)          (65,210,032)          (17,353,398)          (21,991,921)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (325,489,015)        (257,424,397)        (179,228,460)        (156,652,235)        

กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 231,148                (1,753,021)            (695,904)               (2,743,758)            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (73,049)                 (62,943)                 (50,922)                 (58,617)                 

ตน้ทุนทางการเงิน (43,195,260)          (32,531,292)          (51,060,881)          (33,891,517)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 ก) 11,770,649           9,150,507                      -          -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 17 ก) (40,083,274)          (26,037,361)                   -          -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 17,935,481           204,842,350         149,101,821         268,351,049         

ภาษีเงินได้ 30 (6,545,677)            (44,058,836)          (26,590,994)          (51,508,342)          

กําไรสําหรับงวด 11,389,804           160,783,514         122,510,827         216,842,707         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จาก
การตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 8, 14 77,244,724           9,497,900             77,094,291           9,434,616             

- ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ
กิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 17 ก) (13,722,774)          (1,682,431)                     -          -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 22 (15,448,945)          (1,899,578)            (15,418,858)          (1,886,922)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
- สุทธิจากภาษี 48,073,005           5,915,891             61,675,433           7,547,694             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 59,462,809           166,699,405         184,186,260         224,390,401         

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 8,262,909             157,544,581         122,510,827         216,842,707         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,126,895             3,238,933                      -          -

11,389,804           160,783,514         122,510,827         216,842,707         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 56,284,104           163,438,659         184,186,260         224,390,401         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 29 3,178,705             3,260,746                      -          -

59,462,809           166,699,405         184,186,260         224,390,401         

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ
ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.010                    0.186                    0.144                    0.255                    

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

กําไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

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

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

เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เพิม่ในบริษัทย่อย เงินลงทุนเผื่อขาย ตามวธิีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                          -                                                   -                                       157,544,581                            -                                                    9,470,635                                (1,682,431)                                  (1,894,126)                                   5,894,078                                    163,438,659                                   3,260,746                            166,699,405                                

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 849,080,000                      6,861,242,864                            112,524,039                   1,296,238,067                         (1,099,295,760)                            676,532,133                            3,009,006                                   (132,740,548)                               546,800,591                                8,566,589,801                                264,913,244                        8,831,503,045                             

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 849,080,000                      6,861,242,864                            112,524,039                   1,066,997,493                         (1,099,805,884)                            527,929,820                            (13,961,478)                                (87,087,302)                                 426,881,040                                8,216,919,552                                508,964,985                        8,725,884,537                             

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                          -                                                   -                                       8,262,909                                -                                                    77,179,960                              (13,722,774)                                (15,435,991)                                 48,021,195                                  56,284,104                                     3,178,705                            59,462,809                                  

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 849,080,000                      6,861,242,864                            112,524,039                   1,075,260,402                         (1,099,805,884)                            605,109,780                            (27,684,252)                                (102,523,293)                               474,902,235                                8,273,203,656                                512,143,690                        8,785,347,346                             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

8



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กําไร(ขาดทุน)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ทีย่งัไม่รับรู้จากการ ภาษเีงนิได้เกี่ยวกับ รวม

ทีอ่อกและชําระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง ตมีูลค่ายุตธิรรมของ องค์ประกอบของกําไร องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วน

เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของเจ้าของ ของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่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                      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด              -            -            - 216,842,707                          9,434,616                       (1,886,922)                       7,547,694                       224,390,401                         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 849,080,000                            6,861,242,864                        112,524,039                       1,384,262,555                       675,828,114                   (133,290,429)                   542,537,685                   9,749,647,143                      

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 849,080,000                            6,861,242,864                        112,524,039                       1,509,503,153                       526,969,005                   (88,116,140)                     438,852,865                   9,771,202,921                      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด              -            -            - 122,510,827                          77,094,291                     (15,418,858)                     61,675,433                     184,186,260                         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 849,080,000                            6,861,242,864                        112,524,039                       1,632,013,980                       604,063,296                   (103,534,998)                   500,528,298                   9,955,389,181                      

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

9



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 17,935,481             204,842,350           149,101,821           268,351,049           

รายการปรับปรุง

ค่าเผือ่(กลบัรายการ)

- หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 3,782,454               3,997,793               3,374,104               3,114,291               

- สินคา้เส่ือมสภาพ 10 36,167                    (1,016,712)              (1,712)                    -                          

- การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 (4,744,878)              -                          -                          -                          

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (52,479,110)            -                          (52,479,110)            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 8 (278,917)                 -                          -                          -                          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (26,126)                   -                          (26,126)                   -                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 ก) (11,770,649)            (9,150,507)              -                          -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 17 ก) 40,083,274             26,037,361             -                          -                          

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 618                         -                          618                         -                          

ค่าเส่ือมราคา 19, 20 91,390,628             76,021,458             64,155,986             59,139,531             

ค่าตดัจาํหน่าย 35,617,672             35,010,607             2,751,030               2,705,815               

ตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 849,441                  -                          -                          -                          

ตดัจาํหน่ายภาษีคา้งจ่าย -                          (28,846,154)            -                          -                          

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (476,304)                 (398,382)                 (24,598)                   (3,209)                    

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,817,927               62,943                    50,922                    58,617                    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 13,077,611             7,648,413               9,294,727               4,549,730               

เงินปันผลรับ 14 (3,298)                    (338)                       (3,298)                    (338)                       

รายไดด้อกเบ้ียรับ (580,265)                 (35,631)                   (40,290,426)            (27,860,076)            

ตน้ทุนทางการเงิน 43,195,260             32,531,292             51,060,881             33,891,517             

232,906,096           294,225,383           239,443,929           291,467,817           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

10



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือ

และการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 23,376,858             3,032,390               (13,065,009)            9,493,110               

สินคา้คงเหลือ 79,311,803             6,220,799               2,988,395               6,028,252               

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการ

   ทางการแพทยค์รบวงจร (271,668,901)          (90,645,407)            -                          -                          

เงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดภ้ายหน่ึงปี -                          (140,000,000)          -                          (40,000,000)            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 301,476                  2,586,477               367,076                  2,651,236               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,885,924)              (1,521,188)              (13,043)                   (29,999)                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (229,227,146)          (64,058,790)            (104,721,930)          (85,475,033)            

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,406,837               (1,094,436)              3,647,381               724,472                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,087,854             (2,356,084)              (635,651)                 (3,255,009)              

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 666,964                  877,113                  162,000                  150,000                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 27 (3,492,633)              (6,266,510)              (2,959,100)              (5,762,500)              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (159,216,716)          999,747                  125,214,048           175,992,346           

ดอกเบ้ียรับ 52,046                    28,373                    19,506,464             8,808,760               

  เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (40,325,564)            (29,506,058)            (48,179,197)            (30,844,902)            

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,862,758)            (8,994,185)              (5,472,111)              (5,936,134)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (211,352,992)          (37,472,123)            91,069,204             148,020,070           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 13 28,347                    2,590,696               -                          2,552,700               

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจ่าย 8 (40,000,000)            -                          -                          -                          

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ 50,000,000             -                          -                          -                          

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - เงินสดจ่าย 17 ข) -                          (479,946,997)          -                          (479,946,997)          

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ -                          1,833                      -                          1,833                      

เงินจ่ายล่วงหนา้เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (5,600,000)              -                          -                          

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าท่ีดินเพิ่มข้ึน 21 (30,600,000)            (1,000,000)              -                          -                          

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน (1,000,000)              (1,000,000)              -                          -                          

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (986,094,511)          (156,280,639)          (81,667,680)            (89,434,281)            

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือ - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,905,381)            (2,229,878)              (769,330)                 (1,171,369)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 498,318                  432,520                  24,710                    3,210                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

- เงินสดรับ 31 ค) -                          -                          21,000,000             5,000,000               

- เงินสดจ่าย 31 ค) -                          -                          (1,250,000,000)       (229,000,000)          

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัอ่ืนและหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3,298                      338                         3,298                      338                         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,034,069,929)       (643,032,127)          (1,311,409,002)       (791,994,566)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 23 1,265,327,031        680,709,025           1,307,000,000        685,000,000           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย 25 (100,000,000)          (25,000,000)            (100,000,000)          (25,000,000)            

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (903,882)                 (791,544)                 (816,373)                 (703,928)                 

เงินสดจ่ายเงินปันผลหุน้สามญั (2,000,637)              (15,639)                   (2,000,637)              (15,639)                   

เงินสดจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่าย

ใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (448,628)                 -                          -                          -                          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 1,161,973,884        654,901,842           1,204,182,990        659,280,433           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (83,449,037)            (25,602,408)            (16,156,808)            15,305,937             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 741,504,076           581,868,962           388,585,495           372,825,116           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 7 658,055,039           556,266,554           372,428,687           388,131,053           

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22,500                    22,500                    -                          -                          

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                          82,173,910             -                          82,173,910             

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24 580,001,468           87,726,277             66,487,272             43,782,959             

เงินปันผลคา้งจ่าย 24 10,231,674             8,900,496               10,197,508             8,179,683               

เงินประกนัค่าก่อสร้าง 24 106,431,288           15,867,486             3,959,513               12,224,564             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

14 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

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

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

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกิจการโรงพยาบาล โดยมีบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินขอ้ 16 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 

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

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 
 

เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล
ทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และ 
งบกระแสเงินสด) ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท า 
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมาถือปฏิบติัแลว้และไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐาน
ดงักล่าวต่อกลุ่มกิจการ 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ 
 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 
 

กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้มาถือปฏิบัติตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธีิรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเป็นรายการ
ปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการไดใ้ช้วิธีปฏิบติั 
ท่ีผอ่นปรนส าหรับสญัญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้และสญัญาท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทางบญัชีของกลุ่มกิจการท่ีเป็น
สาระส าคญั ได้แก่ กิจการขายอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากราคาขายได้รวมราคาของรายการของแถมต่างๆ เช่น การแถม
เฟอร์นิเจอร์ การใหบ้ริการทางการแพทย ์ค่าโอนกรรมสิทธ์ิและค่าส่วนกลาง เป็นตน้ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการยงัไม่ไดส่้งมอบ
ของแถมและยงัไม่ไดใ้ห้บริการต่างๆ แก่ลูกคา้ กลุ่มกิจการตอ้งท าการปรับปรุงรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยส์ าหรับ
ของแถมและบนัทึกมูลค่าดงักล่าวเป็นรายไดร้อการรับรู้จากการขายหอ้งชุด ส าหรับค่าโอนกรรมสิทธ์ิและค่าส่วนกลางถือ
เป็นส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มกิจการจ่ายให้แก่ลูกคา้ ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงจดัประเภทค่าใช้จ่ายดงักล่าวโดยน าไปหักจากรายได ้
จากการขายหอ้งชุด 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัแลว้พบว่า
ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ดังนั้นผูบ้ริหารจึงพิจารณาไม่ปรับปรุงผลกระทบจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีมีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
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3 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงจ านวนเงินของแต่ละรายการในขอ้มูลทางการเงินในงวดปัจจุบนัจากการใช้มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินเร่ืองรายไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัรายไดฉ้บบัก่อน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

จ ำนวนเงนิ 
ตำมที่รำยงำน 

ผลกระทบจำก 
มำตรฐำนใหม่ 

ตำมมำตรฐำน 
รำยได้ฉบับก่อน 

บำท บำท บำท 
    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,687,754,221 (2,595,486) 1,685,158,735 
    

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตำมที่รำยงำน 
ผลกระทบจำก 
มำตรฐำนใหม่ 

ตำมมำตรฐำน 
รำยได้ฉบับก่อน 

บำท บำท บำท 
    

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 116,704,636 3,685,371 120,390,007 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 99,408,944 926,666 100,335,610 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (325,489,015) (53,687) (325,542,702) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (52,057,674) (1,962,864) (54,020,538) 

 
3.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำย 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจาก 
การขายและการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
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4 กำรประมำณกำร 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน า
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัมาใช้ในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ
และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

5 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์รายการบนข้อมูลทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
•  ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
•  ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
•  ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได)้ 
 
  มูลค่ำยุตธิรรม 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 ระดบั  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
   (หมายเหตุ 8, 14) 1 792,127,818 724,604,177 679,184,498 602,090,207 
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีการเปล่ียนแปลงวธีิการค านวณหามูลค่ายติุธรรม 
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5 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสม ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียนจากตวัแทน นายหนา้ 
กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้นราคา หรือหน่วยงานก ากบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งสม ่าเสมอ 
ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงก าหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ าหรับเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1  
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิค 
การประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใชน้อ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้รายการนั้นจะรวมอยูใ่นระดบัท่ี 2 
 
 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มกิจการด าเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกิจการโรงพยาบาล และ 
(5) กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บำงส่วน) ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บำท) 

       กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำย      
    กจิกำร โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือใช้      
 กจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล Healthcare Solution Provider ในกจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ กำรตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกนั รวม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
               

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 1,487,318,591 1,397,582,628 -        -        -        -        -        -        -        -        (1,964,481) (1,171,654) 1,485,354,110 1,396,410,974 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -        -        -        -        101,212,980 81,657,773 -        -        -        -        (1,804,036) (1,400,310) 99,408,944 80,257,463 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -        4,599,723 166,148,835 193,551,816 2,330,604 3,201,563 5,432,465 6,717,334 -        -        (3,304,148) (1,548,173) 170,607,756 206,522,263 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด -        -        -        -        116,704,636 -        -        -        -        -        -        -        116,704,636 -        
ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (1,122,554,639) (996,145,969) -        -        -        -        -        -        -        -        883,311 1,146,261 (1,121,671,328) (994,999,708) 
ตน้ทุนการขายสินคา้ -        -        -        -        (61,197,433) (46,936,632) -        -        -        -        569,017 189,660 (60,628,416) (46,746,972) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -        (4,570,334) (154,264,774) (156,597,002) (1,307,717) (2,202,967) (3,908,948) (4,184,098) -        -        4,552,714 3,680,081 (154,928,725) (163,874,320) 

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด -        -        -        -        (87,567,892) -        -        -        -        -        -        -        (87,567,892) -        

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 364,763,952 401,466,048 11,884,061 36,954,814 70,175,178 35,719,737 1,523,517 2,533,236 -        -        (1,067,623) 895,865 447,279,085 477,569,700 

               
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               
   รายไดอ่ื้น             19,552,871 101,141,189 
   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร             (377,546,689) (322,634,429) 
   ก  าไร(ขาดทุน)อ่ืน             231,148 (1,753,021) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (73,049) (62,943) 
   ตน้ทุนทางการเงิน             (43,195,260) (32,531,292) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             11,770,649 9,150,507 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้             (40,083,274) (26,037,361) 

   ภาษีเงินได ้             (6,545,677) (44,058,836) 

ก าไรส าหรับงวด             11,389,804 160,783,514 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการด าเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นกิจการโรงพยาบาล และ 
(5) กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (บำท) 

       กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำย       
    กจิกำร โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือใช้      
 กจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล Healthcare Solution Provider ในกจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ กำรตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกนั รวม 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
               

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 6,741,112,330 6,467,779,152 608,317,188 661,423,512 3,362,892,976 3,259,650,479 21,225,004 23,778,432  6,603,200 10,455,139  923,970,852 927,029,602 11,664,121,550 11,350,116,316 
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 1,809,810,153 1,809,810,153 -        -        -        -        -        -        -        -        (300,035,293) (257,999,894) 1,509,774,860 1,551,810,259 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน 14,162,477,968 12,591,918,962 160,810,598 149,432,050 618,712,801 487,473,641 -        2,805 1,828,546,315 1,822,565,548 (11,259,268,531) (10,026,388,100) 5,511,279,151 5,025,004,906 

รวมสินทรัพย ์ 22,713,400,451 20,869,508,267 769,127,786 810,855,562 3,981,605,777 3,747,124,120 21,225,004 23,781,237 1,835,149,515 1,833,020,687 (10,635,332,972) (9,357,358,392) 18,685,175,561 17,926,931,481 

               
หน้ีสินตามส่วนงาน 5,306,945,034 4,012,275,687 156,875,259 176,881,041 452,765,127 615,672,536 8,707,231 8,996,570 5,249,544 5,244,914 (103,820,181) (89,553,991) 5,826,722,014 4,729,516,757 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน 5,435,857,720 5,014,553,691 95,486,632 119,948,441 2,555,351,656 2,156,352,808 25,132,511 26,074,360 1,682,049,478 1,674,385,832 (5,720,771,796) (4,519,784,945) 4,073,106,201 4,471,530,187 

รวมหน้ีสิน 10,742,802,754 9,026,829,378 252,361,891 296,829,482 3,008,116,783 2,772,025,344 33,839,742 35,070,930 1,687,299,022 1,679,630,746 (5,824,591,977) (4,609,338,936) 9,899,828,215 9,201,046,944 

 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินสดในมือ 15,224,760 12,698,409 12,239,067 10,178,909 
เช็คในมือ 2,341,870 1,493,920 1,680,380 975,315 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 467,295,924 577,277,953 195,131,685 237,872,854 
 - ประเภทกระแสรายวนั 169,930,654 146,776,504 160,757,303 136,938,165 
 - ประเภทประจ า 3 เดือน 3,261,831 3,257,290 2,620,252 2,620,252 

 658,055,039 741,504,076 372,428,687 388,585,495 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม  

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์  0.13 ถึง 0.63  0.12 ถึง 1.00  0.13 ถึง 0.63  0.12 ถึง 1.00 
 - ประเภทประจ า 3 เดือน  0.80 ถึง 1.10  0.80 ถึง 1.10  1.00  1.00 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสั้ นของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นเงินลงทุน 
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในหน่วยลงทุนประเภทสะสมทรัพยใ์นตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ีถือไวร้ะยะสั้น 
 

เงินลงทุนระยะสั้นมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ             ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ             ตรวจสอบแล้ว 

 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรหนี ้  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุนตน้งวด/ปี 134,865,837 127,942,325 14,194,831 108,199,517 
บวก เงินลงทุนเพิ่มจากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน     
    ในระหวา่งงวด/ปี -        928,198 -        -        
บวก  เงินลงทุนเพิม่ในระหวา่งงวด/ปี 40,000,000 100,000,000 -        -        
หกั จ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด/ปี (49,721,083) (94,004,686) -        (94,004,686) 

ราคาทุนปลายงวด/ปี 125,144,754 134,865,837 14,194,831 14,194,831 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 2,850,034 2,641,184 856,637 814,134 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม     
   ของเงินลงทุนเผือ่ขายเพิ่มจาก     
   การมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -        15,914 -        -        

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 127,994,788 137,522,935 15,051,468 15,008,965 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ             ตรวจสอบแล้ว 

 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรทุน  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุนตน้งวด/ปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
บวก  เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี -        -        -        -        
หกั จ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด/ปี -        -        -        -        

ราคาทุนปลายงวด/ปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่า     
   ยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 345,079 272,830 345,079 272,830 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 6,593,750 6,521,501 6,593,750 6,521,501 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หลักทรัพย์เผ่ือขำย หลักทรัพย์เผ่ือขำย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ             ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ             ตรวจสอบแล้ว 

 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 125,144,754 134,865,837 14,194,831 14,194,831 
ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารทุน 6,248,671 6,248,671  6,248,671  6,248,671  
บวก  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 3,195,113 2,929,928 1,201,716 1,086,964 

 134,588,538 144,044,436 21,645,218 21,530,466 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหน้ีของกลุ่มกิจการจ านวน 127,994,788 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 
137,522,935 บาท) และเฉพาะบริษทัจ านวน 15,051,468 บาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 15,008,965 บาท) เป็นหน่วยลงทุน 
ในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศ ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและอาจขายเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนด าเนินการ
ของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริษทัจ านวน 6,593,750 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 : 6,521,501 บาท) เป็นหน่วยลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย
และอาจขายเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนด าเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจ านวน 278,917 บาท 
(พ.ศ. 2561 : ไม่มี) 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะสั้น 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - หลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน (สุทธิ)  747,329,141 783,198,630 410,356,779 398,741,443 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 31 ก) 52,746,166 52,449,904 36,748,615 39,882,373 

  800,075,307 835,648,534 447,105,394 438,623,816 
      

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  5,441,565 5,805,603 4,174,980 3,931,670 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ก) 16,025,300 10,015,600 8,474,208 8,685,811 

  21,466,865 15,821,203 12,649,188 12,617,481 
      

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน  21,927 13,935 -       -        
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  31 ก) 1,071,259 547,266 456,174,519 435,386,791 

  1,093,186 561,201 456,174,519 435,386,791 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ก) -        -        (44,661,690) (44,661,690) 

  1,093,186 561,201 411,512,829 390,725,101 
      

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  6,024,083 4,237,504 746,269 591,263 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  16,968,426 15,987,370 7,867,891 6,845,895 
      

  845,627,867 872,255,812 879,881,571 849,403,556 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ แยกรายละเอียดตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืน (สุทธิ)     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 197,621,639  301,890,634  122,136,585 156,791,363  
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   1 - 90 วนั 98,778,481 77,324,790  63,691,110 36,896,303  
   91 - 180 วนั 15,722,817 13,737,916  7,523,099 3,040,988  
   181 - 365 วนั 14,074,519 14,068,628 6,893,226 8,289,826  

   มากกวา่ 365 วนั  31,730,973  31,048,375 27,186,371 26,811,970 

 357,928,429 438,070,343 227,430,391 231,830,450 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (27,928,947) (28,812,693) (21,677,118) (22,969,214) 

 329,999,482 409,257,650 205,753,273 208,861,236 

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 417,329,659 373,940,980 204,603,506 189,880,207 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน (สุทธิ) 747,329,141 783,198,630 410,356,779 398,741,443 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ แยกรายละเอียดตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั (สุทธิ)     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,288,109 6,550 5,711,321 2,208,221  
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   1 - 90 วนั 886,669 85,475  3,007,255 7,460,675  
   91 - 180 วนั -        1,700  3,128,940 1,756,272  
   181 - 365 วนั 5,565,922 11,233,166  6,321,963 5,721,010  
   มากกวา่ 365 วนั 5,580,857 -        4,335,536 3,266,604 
 18,321,557 11,326,891 22,505,015 20,412,782 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        -        -        -        

 18,321,557 11,326,891 22,505,015 20,412,782 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 39,090,809 41,123,013 18,909,800 19,469,591 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,666,200) -        (4,666,200) -        

 34,424,609 41,123,013 14,243,600 19,469,591 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 52,746,166 52,449,904 36,748,615 39,882,373 
 

10 สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยาและเวชภณัฑ ์ 128,619,601 114,654,120 72,262,511 74,694,978 
อุปกรณ์การแพทย ์ 88,866,846 94,885,230 -       -       
พสัดุและวสัดุส้ินเปลือง 6,803,596 7,575,327 6,493,737 7,049,665 
หอ้งชุดเพือ่ขาย 825,825,510 913,370,443 -        -        
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - ยาและเวชภณัฑ ์ (1,282,268) (1,244,389) -        -        
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - อุปกรณ์การแพทย ์ (7,202,613) (7,202,613) -        -        
 ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ - พสัดุ (463,204) (464,916) (463,204) (464,916) 
สินคา้ระหวา่งทาง - อุปกรณ์การแพทย ์ 6,410,459 5,352,695 -        -        

 1,047,577,927 1,126,925,897 78,293,044 81,279,727 
 

• ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพส าหรับยาและเวชภณัฑ ์และพสัดุรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกิจการโรงพยาบาลในก าไรหรือขาดทุน 
• ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพส าหรับอุปกรณ์การแพทยรั์บรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการขายสินคา้ในก าไรหรือขาดทุน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 

 
บริษทัยอ่ย - บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไดท้  าโครงการเพื่อพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทยแ์บบครบวงจร (Healthcare 
Mixed Used Development) กล่าวคือมีคลินิก ศูนยจ์  าหน่ายสินค้า บ้านพกัผูสู้งอายุ และท่ีพกัฟ้ืนส าหรับผูป่้วยรวมอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกนั โดยอยูภ่ายใตกิ้จการ Healthcare Solution Provider  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บำท  บำท 
     

ท่ีดินเพือ่การพฒันา   1,024,340,366 1,024,340,366 
งานระหวา่งก่อสร้างและตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัโครงการ   526,260,506 257,680,024 

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน   28,151,753 25,063,334 

   1,578,752,625 1,307,083,724 

 
12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำย 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บำท  บำท 
     

ท่ีดิน   83,000,000 -        

   83,000,000 -        

 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทั ราชพฒันา เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในราคา 96.50 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทท่ีดินดงักล่าวจากเดิมท่ีแสดงเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินมดัจ าจากบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หมายเหตุ 24) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิติดภำระค ำ้ประกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินฝากธนาคาร     
   - ประเภทออมทรัพย ์ 426,100 426,100 -        -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 3 เดือน 1,980,000 1,980,000 -        -        

   - ประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน 6,272,000 6,300,347 -        -        

 8,678,100 8,706,447 -        -        

 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
     

เงินฝากธนาคาร     
   - ประเภทออมทรัพย ์  0.37 ถึง 0.38  0.37 ถึง 0.38 -        -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 3 เดือน  0.80 ถึง 1.00  0.80 ถึง 1.00 -        -        
   - ประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน  0.90 ถึง 1.05  0.90 ถึง 1.05 -        -        
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้ าประกนัของกลุ่มกิจการเป็น 
เงินฝากธนาคารของบริษทัย่อย กลุ่มกิจการได้น าเงินฝากประจ าดงักล่าวค ้ าประกนัไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นหลกัประกนั 
เงินเบิกเกินบญัชี และหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร (หมายเหตุ 23 และ 33) 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

  

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บำท  บำท 
     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    657,539,280 580,559,741 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายของกลุ่มกิจการและบริษทั เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและอาจขายเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงินทุนด าเนินการของกลุ่มกิจการและบริษทั 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 
   

เงนิลงทุนในหุ้นสำมัญ   
ราคาทุนตน้งวด/ปี 604,701,090 604,702,986 

หกั  เงินลงทุนลดลงจากการลดมูลค่าหุน้ในหุน้สามญั -        (1,896) 

ราคาทุนปลายงวด/ปี 604,701,090 604,701,090 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 52,838,190 (24,141,349) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด/ปี 657,539,280 580,559,741 
 

บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ  านวน 3,298 บาท 
(ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : จ  านวน 338 บาท) 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัตามราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอ้างอิงจากศูนยซ้ื์อขายตราสาร ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

    ทุนช ำระแล้ว   ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม  

    (จ ำนวนเงนิ) สัดส่วนกำรถือหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน (วธีิส่วนได้เสีย) ส่วนแบ่งก ำไร 

     ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สถำนที ่    ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 ประกอบธุรกจิ/    31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม วนัที ่31 มนีำคม  

 ประเทศที่    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ช่ือกจิกำร จดทะเบยีนจัดตั้ง ประเภทธุรกจิ สกุลเงนิ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 

            

บริษทั อุบลรักษ ์จ  ากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 112,500,000 112,500,000  34.52  34.52 325,221,875 317,817,773 7,404,102 6,195,477 

บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ  ากดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 270,909,375 270,909,375  31.87  31.87 169,905,977 165,539,430 4,366,547 2,955,030 

        495,127,852 483,357,203 11,770,649 9,150,507 

 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 
    ทุนช ำระแล้ว (จ ำนวนเงนิ) สัดส่วนกำรถือหุ้น ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  มูลค่ำเงนิลงทุน (วธีิรำคำทุน) 

     ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สถำนที่ประกอบ    31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงนิลงทุน 
 ธุรกจิ/ประเทศที ่     พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน  (สุทธิ) 

ช่ือกจิกำร จดทะเบียนจดัตั้ง ประเภทธุรกจิ สกลุเงนิ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
              

บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน บาท 112,500,000 112,500,000  34.52  34.52 272,762,500 -       272,762,500 272,762,500 -       272,762,500 

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

        380,689,500 -       380,689,500 380,689,500 -       380,689,500 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัมีการทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัร่วม รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ข) การเปล่ียนแปลงในราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 483,357,203 454,725,259 380,689,500 374,911,500 
เงินลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด/ปี -        5,778,000 -        5,778,000 
ส่วนแบ่งผลก าไรระหวา่งงวด/ปี 11,770,649 40,872,483 -        -         
เงินปันผลรับระหวา่งงวด/ปี -        (18,018,539) -        -         

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 495,127,852 483,357,203 380,689,500 380,689,500 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม  
 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 

       ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     วธีิรำคำทุน (บำท) เงินปันผลรับ 

       ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

   ทุนช ำระแล้ว (จ ำนวนเงิน) สัดส่วนกำรถือหุ้น 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 วนัที ่31 มีนำคม 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว         
    31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงินลงทุน   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงินลงทุน  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 จัดตั้งขึน้   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บริษัทย่อยโดยตรง ในประเทศ ลกัษณะธุรกจิ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
               

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ  ากดั (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 -        -        
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ  ากดั ไทย บริหารจดัการและใหบ้ริการรักษาเฉพาะดา้น             
     โรคหวัใจ 100,000,000 100,000,000  99.98  99.98 249,880,000 -        249,880,000 249,880,000 -        249,880,000 -        -        
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ  ากดั ไทย ธุรกิจบริการทางการแพทยเ์พื่อผูสู้งอายุ             
     และท่ีพกัอาศยั 1,150,000,000 1,150,000,000  99.99  99.99 1,150,000,000 -        1,150,000,000 1,150,000,000 -        1,150,000,000 -        -        
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั  ไทย จ าหน่ายยา และวสัดุเคร่ืองมือทางทนัตกรรม 31,932,650 31,932,650  99.43  99.43 144,526,240 (31,511,767) 113,014,473 144,526,240 (31,511,767) 113,014,473 -        -        
บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ  ากดั ไทย 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 ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั 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 จ ากดั ไทย ใหค้  าปรึกษาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18,000,000 18,000,000  70.00  70.00 12,600,000 (4,600,000) 8,000,000 12,600,000 (4,600,000) 8,000,000 -        -        
บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จ  ากดั ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 90,000,000 90,000,000  99.99  99.99 90,000,000 -        90,000,000 90,000,000 -        90,000,000 -        -        
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ ากดั  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 จ ากดั  ไทย กิจการโรงพยาบาลเอกชน 600,000,000 600,000,000  51.12  51.12 306,692,500 -        306,692,500 306,692,500 -        306,692,500 -        -        

       6,154,384,306 (834,368,167) 5,320,016,139 6,154,384,306 (834,368,167) 5,320,016,139 -        -        

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) และเกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ต่อ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 วธีิรำคำทุน 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 5,320,016,139 5,013,323,639 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี -         306,692,500 

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 5,320,016,139 5,320,016,139 

 
ค) เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงิน  

 
1) บริษทัน าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีกลุ่มกิจการ

มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
2) รอบระยะเวลาบัญชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกันกับของบริษทั ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีน ามาใช้ในการจดัท า 

ขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2562  

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

 
ง) การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานท่ีผา่นมาและท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ย
รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ แลว้เห็นสมควรให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
จ านวน 834.37 ลา้นบาท 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

35 

 
17 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) 

 
ก) เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

       ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน (วธีิส่วนได้เสีย) ส่วนแบ่งขำดทุน ของกจิกำรร่วมค้ำตำมวธีิส่วนได้เสีย 

    ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
    ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 สถำนทีป่ระกอบ   31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม  

 ธุรกจิ/ประเทศ   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ช่ือกจิกำร ทีจ่ดทะเบยีนจัดตั้ง ประเภทธุรกจิ  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

           

Weihai Welly Hospital            
   Company Limited สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงพยาบาลเอกชน  58.00  58.00 457,398,155 478,544,800 (21,834,781) (18,828,497) 688,136 (1,515,909) 
Ar Yu International Health Care  สาธารณรัฐ          

   Company Limited แห่งสหภาพเมียนมาร์ โรงพยาบาลเอกชน  40.00  40.00 557,248,853 589,908,256 (18,248,493) (7,208,864) (14,410,910) (166,522) 

     1,014,647,008 1,068,453,056 (40,083,274) (26,037,361) (13,722,774) (1,682,431) 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    ยงัไม่ได้  มูลค่ำเงนิลงทุน (วธีิรำคำทุน) 

    ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สถำนทีป่ระกอบ   31 มนีำคม  31 ธันวำคม  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือกำร  มูลค่ำ  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือกำร  มูลค่ำ 
 ธุรกจิ/ประเทศ   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  เงนิลงทุน  ด้อยค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน (สุทธิ)  เงนิลงทุน  ด้อยค่ำเงนิลงทุน  เงนิลงทุน (สุทธิ) 

ช่ือกจิกำร ทีจ่ดทะเบยีนจัดตั้ง ประเภทธุรกจิ  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
           

Weihai Welly Hospital            
   Company Limited สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงพยาบาลเอกชน  58.00  58.00 782,651,204 -        782,651,204 782,651,204 -        782,651,204 
Ar Yu International Health Care  สาธารณรัฐ          

   Company Limited แห่งสหภาพเมียนมาร์ โรงพยาบาลเอกชน  40.00  40.00 646,469,449 -        646,469,449 646,469,449 -        646,469,449 

     1,429,120,653 -        1,429,120,653 1,429,120,653 -        1,429,120,653 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัมีการทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ โดยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของกิจการร่วมคา้ 
รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 1,068,453,056 740,375,032 1,429,120,653 949,173,656 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพิ่มข้ึน     
   ระหวา่งงวด/ปี -        479,946,997 -        479,946,997 
ส่วนแบ่งขาดทุนระหวา่งงวด/ปี (40,083,274) (133,216,058) -        -        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

   ของกิจการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (13,722,774) (18,652,915) -        -        

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 1,014,647,008 1,068,453,056 1,429,120,653 1,429,120,653 
 

18 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ)  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

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

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั 126,070,338  (1,917,119) 124,153,219  126,070,338  (1,917,119) 124,153,219  
เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทัยอ่ย 48,294,517 -        48,294,517 48,294,517 -        48,294,517 

 174,364,855 (1,917,119) 172,447,736 174,364,855 (1,917,119) 172,447,736 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

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

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 

 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 วธีิรำคำทุน วธีิรำคำทุน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 172,447,736 252,542,536 118,300,567 147,995,367 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี -        5,600,000 -        -        
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -        (56,000,000) -        -        
จ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในบริษทัอ่ืน     

   ระหวา่งงวด/ปี -        (29,694,800) -        (29,694,800) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 172,447,736 172,447,736 118,300,567 118,300,567 

 
ก) การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนโดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานท่ีผา่นมาและท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ  แลว้ 
เห็นสมควรให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 1,917,119 บาท 

 
ข) อ่ืน ๆ 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจาก 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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19 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
  ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2562 

  บำท 
  

ราคาทุน 2,112,673,279 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,183,780) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (297,887,505) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 1,813,601,994 

ค่าเส่ือมราคา (38,685) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 1,813,563,309 

  
ราคาทุน 2,112,673,279 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,222,465) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (297,887,505) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 1,813,563,309 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนของบริษทัย่อย - บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั และ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั แลว้เห็นสมควรให้บนัทึกค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าจ านวน 297,887,505 บาท ส าหรับขอ้มูลทางการเงินรวม  
 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประเมินโดย
ผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท าเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ท่ีมีการประเมินนั้น โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) ส าหรับท่ีดินและอาคาร มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่น
ระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคาร (ไม่รวมท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีความ
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 35) ท่ีท าการประเมินมีมูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 2,921,442,000 บาท  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินท่ีมีมูลค่าตน้ทุน (สุทธิ) 
จ านวน 35.50 ลา้นบาท อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 35 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไม่มีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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20 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

   ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม  เฉพำะกจิกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  บำท  บำท 
   

ราคาทุน 10,169,004,405 6,441,119,391 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,309,952,192) (2,752,807,382) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (10,286,032) -        

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 6,848,766,181 3,688,312,009 
ซ้ือสินทรัพย ์ 650,738,626 92,286,727 
โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 51,419,669 74,325 
ตน้ทุนการกูย้มื 11,216,969 -        
จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนถือไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 12) (83,000,000) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (5,751,367) (3,524,664) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 5,729,353 3,524,552  
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (25,886,120) (6,889,109) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 21,068,193  6,838,187 
 - กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 4,744,878 -        
ค่าเส่ือมราคา (91,351,943) (64,155,986) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 7,387,694,439 3,716,466,041  
   

ราคาทุน 10,767,742,182 6,523,066,670  
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,374,506,589) (2,806,600,629) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (5,541,154) -        

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 7,387,694,439 3,716,466,041 

 
ท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้ด าเนินงาน เป็นท่ีดินของบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการโรงพยาบาล ดงันั้นท่ีดินดงักล่าว 
จึงไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในขอ้มูลทางการเงินรวม และข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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20 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะ และ
เคร่ืองใชส้ านกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาทุน 17,048,139 16,124,943 15,595,580 14,672,384 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,819,095) (4,975,922) (4,897,076) (4,127,136) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 11,229,044 11,149,021 10,698,504 10,545,248 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีดินบางรายการของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจ านวน 16.00 ลา้นบาท ไดถู้กจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงิน
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง อยา่งไรก็ตามบริษทัได ้
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินเรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 155.00 ล้านบาท  
โดยน าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไปจดจ านองไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางรายการของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจ านวน 830.43 ลา้นบาท (วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 305.60 ลา้นบาท) ไดถู้กจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกู้
ระยะยาว และหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ 23 และ 33) 
 

21 สิทธิกำรเช่ำที่ดนิและอำคำรเช่ำ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด/ปี 2,271,893,072 2,372,990,701 11,397,260 12,197,260 
สิทธิการเช่าเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี     
   - ของบริษทัยอ่ย 30,600,000 30,000,000 -        -        
หกั  ค่าตดัจ าหน่าย (32,470,015) (131,097,629) (197,260) (800,000) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด/ปี 2,270,023,057 2,271,893,072 11,200,000 11,397,260 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยจ่ายช าระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าเพิ่มเติมจ านวน 30.60 ลา้นบาท 
ตามท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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22 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี (202,020,718) (311,314,514) (104,900,073) (146,317,681) 
เพิ่ม(ลด)จากการมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -        21,917 -        -        
เพิ่ม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 30) 25,291,755 65,355,117 417,874 (1,869,759) 
เพิ่ม(ลด)ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (15,448,945) 43,916,762 (15,418,858) 43,287,367 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี (192,177,908) (202,020,718) (119,901,057) (104,900,073) 

     
สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี  
   (สุทธิ) ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 142,205,892 120,322,614 -        -        
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) (334,383,800) (322,343,332) (119,901,057) (104,900,073) 

 (192,177,908) (202,020,718) (119,901,057) (104,900,073) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราว
ทั้งจ านวนตามวธีิหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20.00 
 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนสะสม ค่าเผือ่การดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ ค่าเผือ่สินคา้รับคืน และผลแตกต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและภาษีอากรของบริษทัและกลุ่มกิจการ
จะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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23 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร 3,936,635,736 2,649,751,222 3,890,000,000 2,583,000,000 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15,503,524 19,964,767 -        -        

ทรัสตรี์ซีท 54,049,434 71,145,674 -        -        

 4,006,188,694 2,740,861,663 3,890,000,000 2,583,000,000 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

ตรวจสอบแล้ว     
31 ธันวำคม      
พ.ศ. 2561 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย
ตลาดเงิน และ  

MLR ร้อยละ 6.25 

อตัราดอกเบ้ีย
ตลาดเงิน และ  

MLR ร้อยละ 6.25 
อตัราดอกเบ้ีย

ตลาดเงิน 
อตัราดอกเบ้ีย

ตลาดเงิน 
     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR -        -        
ทรัสตรี์ซีท  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย   
  ตลาดเงิน  ตลาดเงิน -        -        
 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางรายการของกลุ่มกิจการ
และบริษทั (หมายเหตุ 20) 
 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารของกลุ่มกิจการเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทช าระคืนเม่ือทวงถาม และตัว๋สัญญา
ใช้เงินอายุไม่เกิน 5 เดือน และมีก าหนดช าระคืนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ตัว๋สัญญาใช้เงิน
ประเภทช าระคืนเม่ือทวงถามและตัว๋สญัญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีก าหนดช าระคืนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) และเฉพาะบริษทั
เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทช าระคืนเม่ือทวงถาม และตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 3 เดือน และมีก าหนดช าระคืนในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทช าระคืนเม่ือทวงถาม และตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 6 เดือน และ 
มีก าหนดช าระคืนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ทรัสตรี์ซีทของกลุ่มกิจการเป็นสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นสินเช่ือระยะสั้นอายไุม่เกิน 180 วนั ส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ือเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์การแพทยจ์ากต่างประเทศ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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24 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน   602,536,461 719,516,579 229,008,768 240,890,628 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  31 ก) 3,779,930 4,001,221 4,817,167 4,962,220 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  49,642,677 59,764,635 39,553,264 40,842,964 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  31 ก) 1,727,049 1,658,029 37,494,887 28,333,062 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร      
   - บริษทัอ่ืน  580,001,468 743,281,412 66,442,698 44,901,800 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ก) -        -        44,574 42,750 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      
   - บริษทัอ่ืน  -        15,889,500 -       -        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  31,362,841 28,973,118 31,337,843   28,930,257 
เงินปันผลคา้งจ่าย  10,231,674 12,680,939 10,197,508 12,198,145 
ค่าแพทยค์า้งจ่าย  109,388,157 101,473,228 88,146,619 89,250,011 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสัคา้งจ่าย  44,359,613  149,180,441 35,322,690 126,482,843 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  51,736,417 55,108,382 30,161,159 36,900,520 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ก) 817,463 817,463 817,463 817,463 
รายไดรั้บล่วงหนา้  23,342,752 23,073,709 16,444,178 18,008,414 
เงินประกนัค่าก่อสร้าง  106,431,288 69,708,079 3,959,513 12,972,451 
เงินรับล่วงหนา้ค่าจองหอ้งชุด  67,824,791 73,528,099 -        -        
รายไดร้อการรับรู้จากการขายหอ้งชุด  1,710,880 -        -        -        
เงินมดัจ ารับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12, 31 ก) 1,000,000 -        -        -        

อ่ืน  1,860,760 832,310 -        -        

  1,687,754,221 2,059,487,144 593,748,331 685,533,528 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีตัว๋สัญญาใชเ้งินคงคา้งจ านวน 10 ฉบบั ท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีส าหรับค่าก่อสร้าง
รวมเป็นเงินจ านวน 238.45 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : มีตัว๋สัญญาใชเ้งินคงคา้งจ านวน 8 ฉบบั ท่ีออกให้แก่เจา้หน้ี
ส าหรับค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินจ านวน 155.28 ลา้นบาท) ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแบบไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระคืนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยบนัทึกตัว๋สัญญาให้เงินคงคา้ง
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 3,450,000,000 3,550,000,000 
เงินกูเ้พิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี -        -        

จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด/ปี (100,000,000) (100,000,000) 

 3,350,000,000 3,450,000,000 

ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สุทธิ) (5,921,071) (6,283,675) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 3,344,078,929 3,443,716,325 

หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (495,000,000) (400,000,000) 

 2,849,078,929 3,043,716,325 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 495,000,000 400,000,000 
ครบก าหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,290,000,000 2,410,000,000 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 565,000,000 640,000,000 

 3,350,000,000 3,450,000,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สุทธิ) (5,921,071) (6,283,675) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 3,344,078,929 3,443,716,325 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ       

รำยกำรที ่ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

ธนำคำร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ 
วงเงินสินเช่ือ
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1  1,750.00  1,850.00 ในประเทศ ช าระหน้ีหุน้กูเ้ดิมของบริษทัผูกู้ ้ 2,400.00 นบัแต่วนัท่ีกู ้จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ต่อปีโดยมีก าหนดช าระเป็น
รายเดือนภายในวนัท าการสุดทา้ยในแต่ละเดือน 
 

อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้
ท าสัญญาแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
นบัแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี 
โดยมีก าหนดช าระเป็นรายเดือนภายในวนัท าการสุดทา้ย
ในแต่ละเดือน 
 

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

อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การผ่อนช าระตน้เงินกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเดิม บริษทัขอผ่อนปรนการช าระตน้เงินกู ้
ขอปลอดการช าระต้นเงินกู้ (Grace period) ท่ีบริษัทต้องช าระในเดือนกันยายน และเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวม 2 งวด ทั้งน้ีเม่ือครบระยะเวลาการปลอดช าระตน้เงินกูข้า้งตน้แลว้ 
บริษทัจะตอ้งผ่อนช าระตน้เงินกูใ้ห้แก่ธนาคาร เป็นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 112.50 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 : จ านวน 125.00 ลา้นบาท 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ช าระตน้เงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมด 
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผอ่นช าระ
ตน้เงินกูใ้หแ้ก่ธนาคาร เป็นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน 
และเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเร่ิมช าระตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน   25.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 150.00 ลา้นบาท 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 : จ านวน 212.50 ลา้นบาท 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ช าระตน้เงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมด 

ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 
 
สัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ       

รำยกำรที ่ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 

ธนำคำร วตัถุประสงค์ของเงินกู้ 
วงเงินสินเช่ือ
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

2  1,600.00  1,600.00 ในประเทศ เพื่อใชส้นบัสนุนการซ้ือหุน้หรือ
ทรัพยสิ์นบริษทั บ ารุงเมือง
พลาซ่า จ  ากดั  

1,600.00 นบัแต่วนัท่ีกู ้จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ในอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง MLR ลบดว้ยอตัราคงท่ีต่อปี แต่ทั้งน้ีในระหวา่ง  
2 ปี นบัแต่วนัท่ีผูกู้เ้บิกเงินกูจ้ากวงเงินกู ้ผูกู้มี้สิทธิ
เลือกใชอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีไดห้ลายคร้ังในอตัราท่ีตกลง
กบัผูใ้หกู้ใ้นแต่ละคร้ัง โดยระยะเวลาท่ีตกลงกนัในแต่ละ
คร้ังจะตอ้งมีระยะเวลาขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ
จะตอ้งไม่เกินก าหนดเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีผูกู้เ้บิกเงินกู ้

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

ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

         

รวม  3,350.00  3,450.00       

 
กลุ่มกิจการอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้ืม ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตาม เช่นการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน สัดส่วนการถือหุ้นของผูบ้ริหาร Negative Pledge และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมท่ีไดก้  าหนดไวส้ าหรับวงเงินกูย้ืมใน 
แต่ละสัญญา 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

48 

 
25 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 

 
วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้  
 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

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

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 120,916,627 480,000,000 944,502,943 85,832,594 450,000,000 2,026,067,817 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

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

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 52,000,000 360,000,000 899,616,622 52,000,000  450,000,000  1,970,143,712 

 
กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้  านวน 400.00 ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือดังกล่าวเป็นวงเงินร่วมระหว่าง 3 บริษัท คือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท ศูนยห์ัวใจ 
โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั และบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไว ้
ในสญัญาสินเช่ือ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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26 หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) 

 

กลุ่มกิจการไดท้ าสญัญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านกังานใชใ้นการด าเนินกิจการโดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยอดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12,226,369 12,203,579 11,924,030 11,813,731 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (794,085) (884,238) (782,820) (867,098) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,432,284 11,319,341 11,141,210 10,946,633 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) (3,423,145) (3,151,914) (3,189,565) (2,857,376) 

 8,009,139 8,167,427 7,951,645 8,089,257 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิถึงก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

   - ภายใน 1 ปี 3,815,608 3,561,479 3,571,651 3,254,847 

   - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,410,761 8,642,100 8,352,379 8,558,884 

 12,226,369 12,203,579 11,924,030 11,813,731 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 
 

27 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 343,465,070 333,880,092 276,952,612 270,616,985 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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27 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 333,880,092 228,908,057 270,616,985 177,090,817 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี -        125,498 -        -        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,456,609 31,514,486 7,163,065 23,349,956 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  2,621,002 7,503,089 2,131,662 5,716,215 
ผลก าไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
   - ผลประโยชน์รางวลัการท างานนาน -        3,701,353 -        3,701,353 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
   - ผล(ก าไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
         สมมติฐาน -        68,979,473 -        64,354,441 
   - ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ -        11,792,606 -        12,657,903 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังานระหวา่งงวด/ปี (3,492,633) (18,644,470) (2,959,100) (16,253,700) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 343,465,070 333,880,092 276,952,612 270,616,985 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,456,609 5,772,328 7,163,065 3,120,676 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,621,002 1,876,085 2,131,662 1,429,054 

 13,077,611 7,648,413 9,294,727 4,549,730 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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28 เงนิปันผลจ่ำย 

 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ปี พ.ศ. 2562 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 
297.18 ลา้นบาท โดยบริษทัจะน าเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
(หมายเหตุ 36) 
 
ปี พ.ศ. 2561 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 
339.63 ลา้นบาท และไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี  
24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัจ่ายช าระเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
 
ปี พ.ศ. 2562 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบใหจ่้าย 
เงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 38.70 ลา้นบาท 
โดยบริษทัยอ่ยจะน าเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป (หมายเหตุ 36) 
 
ปี พ.ศ. 2561 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดมี้มติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 21.50 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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29 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี  508,964,985 261,652,498 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิในบริษทัยอ่ย  3,178,705 18,448,635 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -        (9,263,298) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิม่ข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -        261,284,525 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิม่ข้ึน (ลดลง) จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ -        (23,157,375) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี  512,143,690 508,964,985 
 

30 ภำษีเงนิได้ 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบัน :     
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรทางภาษีส าหรับงวด (31,623,563) (53,034,240) (27,008,868) (50,209,125) 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (213,869) -         -         -         
การปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินไดปี้ก่อนสูงไป(ต ่าไป) -         774,565 -         496,597 
รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (31,837,432) (52,259,675) (27,008,868) (49,712,528) 
     

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี :     
รายการท่ีเกิดข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 22) 25,291,755 8,200,839 417,874 (1,795,814) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6,545,677) (44,058,836) (26,590,994) (51,508,342) 

 

31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 หุ้นของบริษทัส่วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสิน ในสัดส่วนร้อยละ 30.34 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 29.38) ส่วนจ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 69.66 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 70.62) ถือโดยบุคคลทัว่ไป  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ ท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 15, 16 และ 17 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
   

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
   (เดิมช่ือ บริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั)   
บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั  ไทย บริษทัยอ่ย (ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
บริษทั ราษฎรยนิดี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 
บริษทั ราชธานี แอสโซซิเอส จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี 3 จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูถื้อหุน้บริษทั 
บริษทั อุบลรักษ ์จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
Weihai Welly Hospital Company Limited สาธารณรัฐ กิจการร่วมคา้ 
 ประชาชนจีน  
Ar Yu International Health Care  สาธารณรัฐแห่ง กิจการร่วมคา้ 
   Company Limited สหภาพเมียนมาร์  
บริษทั โลจิคอล อินฟอร์เมชัน่ เนทเวอร์ค จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั เฮลท ์เกต จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั ราชธานีพฒันาการ (2014) จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ราชพฒันา เรียลเอสเตท จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั นทีทิพย ์จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั  
บริษทั โรงพยาบาลสิโรรส จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั 
บริษทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย  
บริษทั ราชธานีบา้นและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จีเทค็ เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
   

บริษทั เวลเนสซิต้ี จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ซี.เอช.ที. โฮลด้ิง จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
Golden Bright Asia Pacific Investment Ltd.  ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
WJ International Hospital Management Co., Ltd. ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
Global Heath Investment Ltd. ฮ่องกง บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทั เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ราชธานีกอลฟ์ และ คนัทรีโฮม จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ราชพฒัน์นคร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ธนบุรี เคหะภณัฑ ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ซุปเปอร์ พี แอนด ์เอส จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
นายแพทยบ์ุญ  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 
นายแพทยอ์ านวย  อุนนะนนัทน์ ไทย ผูถื้อหุน้ 
นายสุธน  ศรียะพนัธ์ุ ไทย ผูถื้อหุน้ 
นางจารุวรรณ  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้ 
นางณวรา  วนาสิน ไทย ผูถื้อหุน้ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน ประเทศ/สัญชำต ิ ควำมสัมพนัธ์กบับริษัท 
   

นายแพทยชู์เกียรติ  อศัวาณิชย ์ ไทย ผูถื้อหุน้ 
นายอาษา  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถื้อหุน้ 
แพทยห์ญิงลินดา  ไกรวทิย ์ ไทย กรรมการ 
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  
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 ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากกิจการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ (สุทธิ)     
บริษทัยอ่ย -        -        17,678,919 16,054,334 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,436,030 28,465,240 -        -        
บริษทัร่วม 240,440 156,625 -        -        
กิจการร่วมคา้ (สุทธิ) 19,069,696 23,828,039  19,069,696 23,828,039 

 52,746,166 52,449,904 36,748,615 39,882,373 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย -        -        8,448,908 8,670,211 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000 10,000,000 -        -        
กิจการร่วมคา้ 25,300 15,600 25,300 15,600 

 16,025,300 10,015,600 8,474,208 8,685,811 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ (สุทธิ)     
บริษทัยอ่ย -        -        455,103,260 434,839,525 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        -        (44,661,690) (44,661,690) 

 -        -        410,441,570 390,177,835 
กิจการร่วมคา้ 1,071,259 547,266 1,071,259 547,266 

 1,071,259 547,266 411,512,829 390,725,101 
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินคา้และบริการและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

มีดงัน้ี (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย -        -        1,038,227 970,345 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,779,930 4,001,221 3,778,940 3,991,875 

 3,779,930 4,001,221 4,817,167 4,962,220 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย -        -        35,986,658 26,824,833 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 218,820 149,800 -        -        
กิจการร่วมคา้ 1,508,229 1,508,229 1,508,229 1,508,229 

 1,727,049 1,658,029 37,494,887 28,333,062 

     
เจ้ำหนีจ้ำกกำรซ้ือสินทรัพย์     
บริษทัยอ่ย -        -        44,574 42,750 

 -        -        44,574 42,750 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
กิจการร่วมคา้ 817,463 817,463 817,463 817,463 

 817,463 817,463 817,463 817,463 

     
เงนิมัดจ ำรับ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) 1,000,000 -        -        -        

 1,000,000 -        -        -        
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     บริษทัที ่  บุคคลที่      บริษทัที ่  บุคคลที ่  
  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -        5,832 -        -        -        5,832 3,137,064 -        -        -        -        3,137,064 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค าปรึกษา -        217,500 -        4,837,571 -        5,055,071 891,000 -        -        -        -        891,000 
รายไดค่้าเช่าท่ีดิน -        -        -        6,000,000 -        6,000,000 1,590,000 -        -        -        -        1,590,000 
รายไดอ่ื้น -        -        9,700 -        -        9,700 46,000 -        9,700 -        -        55,700 
ดอกเบ้ียรับ -        -        520,227 -        -        520,227 39,743,507 -        520,227 -        -        40,263,734 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ -        -        -        9,250 -        9,250 912,472 -        -        -        -        912,472 
ซ้ืออุปกรณ์ -        -        -        -        -        -        49,774 -        -        -        -        49,774 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -        -        -        -        -        -        256,800 -        -        -        -        256,800 
ค่าซ่อมแซมและค่าบริการวิชาชีพ -        -        -        11,023,080 -        11,023,080 391,405 -        -        11,023,080 -        11,414,485 
ค่าเช่าท่ีดิน -        -        -        -        628,500 628,500 -        -        -        -        628,500 628,500 

 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     บริษทัที ่  บุคคลที่      บริษทัที ่  บุคคลที ่  
  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  กจิกำรร่วมค้ำ  เกีย่วข้องกนั  เกีย่วข้องกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -        11,645 -        9,019 -        20,664 1,252,961 -        -        -        -        1,252,961 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค าปรึกษา -        -        6,314,558 4,248,263 -        10,562,821 -        -        6,314,558 -        -        6,314,558 
รายไดค่้าเช่าท่ีดิน -        -        -        9,000,000 -        9,000,000 1,590,000 -        -        -        -        1,590,000 
รายไดอ่ื้น -        -        -        -        -        -        26,463 -        -        -        -        26,463 
ดอกเบ้ียรับ -        -        -        -        -        -        27,853,601 -        -        -        -        27,853,601 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ -        -        -        -        -        -        1,176,990 -        -        -        -        1,176,990 
ซ้ืออุปกรณ์ -        -        -        -        -        -        290,045 -        -        -        -        290,045 
ค่าซ่อมแซมและค่าบริการวิชาชีพ -        -        -        9,788,220 -        9,788,220 1,334,224 -        -        9,788,220 -        11,122,444 
ค่าเช่าท่ีดิน -        -        -        -        628,500 628,500 -        -        -        -        628,500 628,500 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม  31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     
   - เงินเดือนและผลประโยชน ์     
        ระยะสั้นอ่ืน 35,083,724 32,271,375 21,009,395 20,674,350 
   - ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 955,443 374,238 339,817 79,954 

รวม 36,039,167 32,645,613 21,349,212 20,754,304 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรายการเคล่ือนไหว
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     
   - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน     
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 40,106,960 -        4,013,084,205 1,768,677,245 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด/ปี -        40,106,960 1,250,000,000 2,168,106,960 
โอนเปล่ียนประเภทมาจาก     
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
   ระหวา่งงวด/ปี -        -        -        81,300,000 
รับช าระคืนระหวา่งงวด/ปี -        -        (21,000,000) (5,000,000) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 22,360 -        22,360 -        
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 40,129,320 40,106,960 5,242,106,565 4,013,084,205 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย -        -        5,201,977,245 3,972,977,245 
กิจการร่วมคา้ 40,129,320 40,106,960 40,129,320 40,106,960 

 40,129,320 40,106,960 5,242,106,565 4,013,084,205 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัในสกลุเงินบาท และมีก าหนดรับช าระคืนเม่ือทวงถาม  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการร่วมคา้เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มี
หลกัประกนัในสกุลเงินเรนมินบิจ านวน 8.60 ลา้นเรนมินบิ โดยมีก าหนดรับช าระคืนจ านวน 2.90 ลา้นเรนมินบิ ในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2562 และจ านวน 5.70 ลา้นเรนมินบิ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ีย
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

บริษทัยอ่ย -        -         3.40 ถึง 7.50  3.40 ถึง 8.00 
กิจการร่วมคา้  5.22  5.22  5.22  5.22 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรายการเคล่ือนไหว
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำว      
   - บริษัทที่เกีย่วข้องกัน     
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี -       -       -       81,300,000 
โอนเปล่ียนประเภทไปเป็น     
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -       -       -       (81,300,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี -       -       -       -       
 

32 ภำระผูกพนั 
 

32.1 ภำระผูกพนัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

กลุ่มกิจการและบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าบริการท าความสะอาดและรักษาความปลอดภยั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักล่าวท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ถึงก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภายใน 1 ปี 99,994,402 49,169,653 42,005,065   18,266,618  
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 69,322,843 51,716,095 14,280,044 18,512,201  

เกินกวา่ 5 ปี 223,659,350 223,937,084 6,540,000 6,720,000 

 392,976,595 324,822,832 62,825,109 43,498,819 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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32 ภำระผูกพนั (ต่อ) 

 

32.2 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ส่วนปรับปรุงอาคารและสาธารณูปโภค เคร่ืองมือทางการแพทย ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน ดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร     
   และสาธารณูปโภค 361,839,333 646,005,174 54,805,328 57,846,392 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 49,426,899 69,829,774 15,204,907 6,764,300 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 31,863,004 23,335,872 2,787,895 -        
เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 10,421,906 47,512,000 1,628,000  4,550,000  
คอมพิวเตอร์ 980,148 18,240,000 980,148 18,240,000 
อุปกรณ์ 5,716,636 7,892,315 522,000 237,000 

 460,247,926 812,815,135 75,928,278 87,637,692 
 

32.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการจ่ายช าระภาระผกูพนัอ่ืน ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ     
   ใหบ้ริการทางการแพทย ์     
   ครบวงจร 1,698,285,916 2,078,949,965 -        -        
เงินจองสิทธิการเช่าท่ีดิน 2,000,000 2,000,000 -        -        
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณา 15,231,680 784,382 1,346,916 128,400 

อ่ืน 1,214,400 1,214,400 1,214,400 1,214,400 

 1,716,731,996 2,082,948,747 2,561,316 1,342,800 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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32 ภำระผูกพนั (ต่อ) 

 

32.4 สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

พ.ศ. 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 วนัครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว ้
มีอาย ุ3 วนั ถึง 3.4 เดือน จ านวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

      มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่น มูลค่ำตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก(เชิงลบ) 
สกลุเงนิต่ำงประเทศ  ตำมสัญญำ  ตำมสัญญำ  (บำท)  (บำท)  (บำท) 
      

ดอลลาร์สหรัฐ 21,893  31.77 695,556 695,986 (430) 
ยโูร 95,799 36.57 และ 36.64 3,505,499 3,423,313 82,186 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

พ.ศ. 2561 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 วนัครบก าหนดช าระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว ้
มีอาย ุ1 เดือน ถึง 3.5 เดือน จ านวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

      มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่น มูลค่ำตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก(เชิงลบ) 
สกลุเงนิต่ำงประเทศ  ตำมสัญญำ  ตำมสัญญำ  (บำท)  (บำท)  (บำท) 
      

ดอลลาร์สหรัฐ 12,261  32.48 398,234 397,864 370 
ยโูร 380,320  37.35 - 37.73 14,345,250 14,167,605 177,645 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเสมือนว่า 
ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การวดัมูลค่าดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มูล
ระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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33 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ และหนีสิ้นค ำ้ประกนั 

 

33.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัจากธนาคารเพื่อ 
ค ้าประกนัการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค ้าประกนัค่าไฟฟ้า 10,501,903 10,501,903  9,701,903  9,701,903  
ค ้าประกนัการบริหาร และด าเนินงาน     
   ในส่วนงานรับจา้งบริหาร 41,532,640 28,005,550 41,532,640 28,005,550 

ค ้าประกนัการด าเนินงาน 34,472,345 43,269,716 -        -        

 86,506,888 81,777,169 51,234,543 37,707,453 
 

33.2 กำรค ำ้ประกนัในบริษัทที่เกีย่วข้องกัน 
 

บริษทัยอ่ย 
 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉนัท์
อนุมติัการให้สัตยาบนัส าหรับการท าสัญญาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยให้หลกัประกนัและรับประกนัการจ่ายเงินของ
บริษทัยอ่ยใหก้บัผูรั้บเหมาเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 412.74 ลา้นบาท 
 

กิจการร่วมคา้ 
 

บริษทัเป็นผูค้  ้ าประกันให้แก่กิจการร่วมค้าสองแห่งในต่างประเทศตามท่ีระบุใน Standby letter of credit ตามสัดส่วน 
การถือหุน้ของบริษทั ส าหรับวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมี Standby Letter of Credit เพื่อค ้ าประกนัให้แก่กิจการร่วมคา้ในต่างประเทศเป็นวงเงิน 
6.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 20.00 ลา้นเรนมินบิ (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 6.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
20.00 ลา้นเรนมินบิ) 

 

34 สัญญำที่ส ำคญั 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีสัญญาท่ีส าคญัเพิ่มเติมจากท่ีได้เปิดเผย 
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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35 คดคีวำมที่ถูกฟ้องร้อง 

 

บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท ์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

1) ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 บริษทัไดถู้กบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ฟ้องร้องต่อศาลตล่ิงชนัใหช้ าระเงินค่าจา้งท าของตาม
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 4.72 ลา้นบาท ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดี และใหบ้ริษทั เมอร์ลิน 
ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ช าระเงินใหก้บับริษทั และยกฟ้องบริษทั แต่อยา่งไรกต็ามบริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ไดด้ าเนินการ
ยืน่ขออุทธรณ์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษา โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืน่ตามศาล
ชั้นตน้ ใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะคดี บริษทั เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดั ไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลฎีกา อยา่งไรก็ตามคดีดงักล่าวไดส้ิ้นสุด
ลงในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจากศาลฎีกาพิพากษาให้บริษทัเป็นผูช้นะคดี และบริษทั 
เมอร์ลิน ออฟ ดิ อีสต ์จ ากดัตอ้งช าระเงินใหแ้ก่บริษทัเป็นจ านวนเงิน 0.72 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี  

 

2) บริษทัเป็นจ าเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจงัหวดัตล่ิงชนัใหช้ าระเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของบริษทัใน
คดีด า และคดีแดงโดยศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทก ์ต่อมาโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้บริษทัช าระเงินจ านวน 5.38 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเป็น
จ านวนเงิน 6.44 ลา้นบาท  

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบ้ียให้แก่โจทก์
เป็นจ านวนเงิน 6.44 ลา้นบาท จึงถือไดว้า่คดีความส้ินสุดลง 

 

3) บริษทัเป็นจ าเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจงัหวดัตล่ิงชนัใหช้ าระเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของบริษทัใน
คดีด า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ โดยจ าเลยดงักล่าวคา้งช าระค่า
รักษาพยาบาลแก่บริษทัเป็นเงินจ านวน 10.28 ลา้นบาท ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาแลว้และคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินไดเ้ป็นจ านวน 
4.89 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกเป็นส่วนลดแลว้ในขอ้มูลทางการเงิน  

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจ าเลยในคดีค าของศาลชั้นตน้กรณีผิด
สญัญา และเรียกค่ารักษาพยาบาลท่ีคา้งช าระ จ านวน 10.28 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้และเช่ือมัน่ว่า
บริษทัจะไดรั้บช าระคืนค่าเสียหายดงักล่าว บริษทัจึงไม่บนัทึกประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

 

4) บริษทัไดรั้บหมายเรียกจากศาลจงัหวดัตล่ิงชนักรณีถูกฟ้องร้องร่วมกบัแพทยผ์ูท้  าการรักษาจากการประกอบการรักษาพยาบาล
ของบริษทัในคดีด า อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างด าเนินการ ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณา
แลว้และเห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาและมูลค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจึงไม่บนัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดห้ารือกบัโจทก์ และตกลงจ่ายช าระค่าเสียหายแก่โจทก์
เป็นจ านวนเงิน 2.50 ลา้นบาท จึงถือไดว้า่คดีความส้ินสุดลง 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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35 คดคีวำมที่ถูกฟ้องร้อง (ต่อ) 

 
บริษทัยอ่ย 
 
1) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดย้ืน่ฟ้องกรมท่ีดินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการเพิกถอนท่ีดินของบริษทั โดยมี

คดีความคงคา้งดงัน้ี 
 

1.1) บริษทัท าการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั (คดีด า) โดยศาลปกครองพิพากษาว่าเป็นการเพิกถอนหนงัสือ
ส าคญัแสดงสิทธิในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ยวิธีการทางกฎหมายก าหนด มิใช่เพิกถอนสิทธิในการ
ครอบครองและการท าประโยชน์ในท่ีดิน ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี  18 มกราคม พ.ศ. 2556  
บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

1.2) บริษทัท าการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 1 ฉบบั (คดีด า) โดยศาลปกครองพิพากษาวา่กรมท่ีดินเพิกถอนโดยไม่ชอบ
เพราะออก นส.3ก. ผิดพลาดแลว้มาเพิกถอน เป็นการท าใหเ้จา้ของท่ีดินเสียหาย ศาลปกครองพิพากษาใหก้รมท่ีดิน
ช าระเงินจ านวน 1.51 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดียงัไม่เป็นท่ีพอใจ บริษทัไดย้ืน่
อุทธรณ์ไปยงัศาลปกครองสูงสุด โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

1.3) บริษทัยอ่ยท าการฟ้องร้องเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมท่ีดินไดต้ั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอน อยา่งไรก็ตาม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีค าสัง่เพิกถอน โดยอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ  

 
2) ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องร้องต่อศาลแพ่งธนบุรีจากบุคคลภายนอกให้จดทะเบียนท่ีดินท่ีอยู่

ระหวา่งการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นภาระจ ายอมเพื่อใหส้ามารถเขา้-ออกสญัจรสู่ถนนสาธารณะ เน่ืองจากโจทย์
ไดสิ้ทธิภาระจ ายอมโดยอายคุวาม ทั้งน้ีทนายความของกลุ่มกิจการเห็นว่าโอกาสท่ีกลุ่มกิจการจะตอ้งเปิดทางภาระจ ายอม 
เน่ืองจากมีการใชท้างสญัจรมานานกวา่ 10 ปี 
 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการยงัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งธนบุรีจากบุคคลดงักล่าวในเร่ืองการครอบครอง
ปรปักษ ์เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้ครอบครองท่ีดินนั้นโดยสงบและเปิดเผยมาโดยตลอดเป็นเวลานาน แต่อยา่งไรกต็าม
ทนายความของกลุ่มกิจการเช่ือว่ามีโอกาสชนะคดีสูงเน่ืองจากนบัจากวนัท่ีท่ีดินเป็นของกลุ่มกิจการ โจทก์ยงัครอบครอง 
ไม่ครบ 10 ปี โจทกไ์ม่อาจนบัระยะเวลาเดิมท่ีครอบครองรวมได ้ดงันั้นบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าการฟ้องกลบับุคคลดงักล่าว
ต่อศาลแพง่ธนบุรีวา่ไดท้  าการรุกล ้ามาในท่ีดินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว และไดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 20.00 ลา้นบาท 
พร้อมค่าเสียหายรายเดือนเดือนละ 200,000 บาท และให้บุคคลดงักล่าวขนยา้ยส่ิงของออกจากท่ีดินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ทนายความของกลุ่มกิจการเช่ือวา่มีโอกาสชนะคดีสูง ส่วนค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเป็นดุลพินิจของศาล 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คดีความเหล่าน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาแลว้
และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดข้ึน บริษทัยอ่ยจึงไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

 
 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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36 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงนิ 

 
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้
เม่ือพน้ก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยส าหรับพนกังานท่ีเกษียณอายุ
และมีอายงุานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จะเปล่ียนจากจ านวน 300 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีต่อขอ้มูลการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั และคาดวา่
จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนจ านวน 95.55 ลา้นบาท และ 78.39 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์ห้จ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 297.18 ลา้นบาท โดยบริษทัจะ
จ่ายเงินปันผลทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ ากดั (มหาชน) 
 
จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดมี้มติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 38.70 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายช าระเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบใหล้งทุนเพิ่ม
ในทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - บริษทั ราษฎรยนิดี จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 45.00 ลา้นบาท (หุน้สามญั 450,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) การลงทุนเพิ่มดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือครองของกลุ่มกิจการ 
 
กิจการร่วมคา้ - Ar Yu International Health Care Company Limited  
 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มเติมของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - Ar Yu International Health Care 
Company Limited จ านวน 4.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 127.88 ลา้นบาท การจ่ายช าระดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือครองของกลุ่มกิจการ 
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