
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็น

ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินรวม

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรยีบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำร

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจจะพบได้จำก

กำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได้ 
 

ข้อสรุป 
 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้น

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
 

บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดวิณ  ปัญญำวงศ์ขันติ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3534 

กรุงเทพมหำนคร 

13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 567,321,298          741,504,076         336,681,204          388,585,495         
เงินลงทุนระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 27,784                   22,356                             -             -
เงินลงทุนระยะส้ัน 8 160,457,684          144,044,436         21,919,495            21,530,466           
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (สทุธ)ิ 9 1,252,284,635       872,255,812         1,198,929,680       849,403,556         
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลและ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 26 ค) 38,000,820            40,106,960           5,610,978,065       4,013,084,205      
สนิคาคงเหลือ (สทุธ)ิ 10 1,441,270,550       1,126,925,897      80,454,168            81,279,727           
ตนทุนการพัฒนาโครงการใหบริการ

ทางการแพทยครบวงจร 11 1,342,818,967       1,307,083,724                 -             -
ภาษีมูลคาเพิ่ม (สทุธ)ิ 22,864,009            15,611,482                      -             -
เงินจายลวงหนาคาเชาที่ตัดจําหนาย

ภายในหนึ่งป 3,448,287              3,448,287                        -             -
สนิทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 12 83,000,000                        -            -             -
สนิทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 15,898,965            16,818,293           494,863                 2,411,939             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,927,392,999       4,267,821,323      7,249,457,475       5,356,295,388      

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย (ตอ)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ําประกัน 8,678,100              8,706,447                        -             -
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 13 450,461,947          580,559,741         450,461,947          580,559,741         
เงินลงทุนในบริษัทรวม (สทุธ)ิ 14 491,103,195          483,357,203         380,689,500          380,689,500         
เงินลงทุนในบริษัทยอย (สทุธ)ิ 15            -             - 5,320,016,139       5,320,016,139      
เงินลงทุนในกิจการรวมคา (สทุธ)ิ 14 1,306,019,001       1,068,453,056      1,680,663,372       1,429,120,653      
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สทุธ)ิ 16 172,848,090          172,447,736         118,700,921          118,300,567         
อสงัหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สทุธ)ิ 1,813,524,410       1,813,601,994                 -             -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สทุธ)ิ 17 7,738,987,336       6,848,766,181      3,698,133,621       3,688,312,009      
เงินจายลวงหนาคาสนิทรัพย 80,276,063            77,631,816           3,214,013              369,807                
สนิทรัพยไมมีตัวตน (สทุธ)ิ 171,119,420          142,618,698         71,064,890            72,200,749           
สทิธิการเชาที่ดินและอาคารเชา (สทุธ)ิ 18 2,237,231,616       2,271,893,072      11,000,548            11,397,260           
เงินจองสทิธิการเชาที่ดิน 3,000,000              2,000,000                        -             -
สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สทุธ)ิ 19 150,704,150          120,322,614                    -             -
เงินจายลวงหนาคาเชา 52,102,235            53,813,747                      -             -
สนิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 22,175,127            14,937,853           635,220                 532,178                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,698,230,690     13,659,110,158    11,734,580,171     11,601,498,603    

รวมสินทรัพย 19,625,623,689     17,926,931,481    18,984,037,646     16,957,793,991    

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 20 4,728,227,164       2,740,861,663      4,615,000,000       2,583,000,000      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 21 2,027,476,721       2,059,487,144      740,463,421          685,533,528         
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 26 ง)            -             - 15,000,000                        -
สวนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปของ

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 590,000,000          400,000,000         590,000,000          400,000,000         
- หนี้สนิภายใตสญัญาเชาการเงิน (สทุธ)ิ 12,752,152            3,151,914             4,717,980              2,857,376             
- หนี้สนิภายใตสญัญาสทิธิการเชาที่ดิน 1,000,000              1,000,000                        -             -

ภาษีเงินไดคางจาย 93,254,027            72,376,170           89,822,254            63,448,438           
ภาษีมูลคาเพิ่ม (สทุธ)ิ 25,587,598            26,039,496           13,821,860            12,489,439           
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น

- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 23,901,452            14,009,944           7,105,923              6,758,239             
- อื่น 8,381,108              8,056,405             5,086,476              5,021,410             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,510,580,222       5,324,982,736      6,081,017,914       3,759,108,430      

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 2,762,182,324       3,043,716,325      2,654,445,562       3,043,716,325      
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร            - 155,280,815                    -             -
หนี้สนิภายใตสญัญาเชาการเงิน (สทุธ)ิ 26,516,322            8,167,427             10,072,963            8,089,257             
หนี้สนิภายใตสญัญาสทิธิการเชาที่ดิน            - 1,000,000                        -             -
หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สทุธ)ิ 19 276,945,171          322,343,332         65,450,884            104,900,073         
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 23 440,529,600          333,880,092         353,626,159          270,616,985         
หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น 12,439,945            11,676,217           268,000                 160,000                

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,518,613,362       3,876,064,208      3,083,863,568       3,427,482,640      

รวมหนี้สิน 11,029,193,584     9,201,046,944      9,164,881,482       7,186,591,070      

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 849,080,000 หุน 
      มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 849,080,000          849,080,000         849,080,000          849,080,000         

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 849,080,000 หุน 
      มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 849,080,000          849,080,000         849,080,000          849,080,000         

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (สทุธ)ิ 6,861,242,864       6,861,242,864      6,861,242,864       6,861,242,864      
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,524,039          112,524,039         112,524,039          112,524,039         
   ยังไมไดจัดสรร 1,001,786,522       1,066,997,493      1,657,106,682       1,509,503,153      
สวนเกิน(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิ่ม

ในบริษัทยอย (1,099,805,884)      (1,099,805,884)                -             -
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 381,100,900          426,881,040         339,202,579          438,852,865         

รวมสวนของผูเปนเจาของ
- บริษัทใหญ 8,105,928,441       8,216,919,552      9,819,156,164       9,771,202,921      
- สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 490,501,664          508,964,985                    -             -

รวมสวนของเจาของ 8,596,430,105       8,725,884,537      9,819,156,164       9,771,202,921      

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 19,625,623,689     17,926,931,481    18,984,037,646     16,957,793,991    

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมลูทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

รายได

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 1,567,019,623        1,384,438,859        1,216,731,214        1,233,553,976        
รายไดจากการขายสินคา 73,664,992             96,452,304                         -            -
รายไดจากการใหบริการ 186,956,011           193,482,452           110,578,000           126,314,148           
รายไดจากการขายหองชุด 180,934,268                      -             -            -
ตนทุนกิจการโรงพยาบาล (1,347,115,899)       (1,012,664,299)       (973,306,311)          (890,140,141)          
ตนทุนการขายสินคา (46,716,547)            (64,183,195)                        -            -
ตนทุนการใหบริการ (160,380,519)          (167,984,473)          (108,020,419)          (112,593,747)          
ตนทุนจากการขายหองชุด (106,282,263)                     -             -            -

กําไรขั้นตน 348,079,666           429,541,648           245,982,484           357,134,236           
รายไดอื่น 330,337,889           41,956,766             400,027,100           81,273,904             

กําไรกอนคาใชจาย 678,417,555           471,498,414           646,009,584           438,408,140           

คาใชจายในการขาย (61,410,511)            (53,363,366)            (19,096,819)            (19,543,575)            
คาใชจายในการบริหาร (274,880,612)          (269,290,003)          (177,887,594)          (159,216,006)          
กําไร(ขาดทุน)อื่น

- กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,581,211)              3,681,960               (5,364,493)              4,768,229               
คาใชจายอื่น (294,098)                 (315,900)                 (205,204)                 (138,578)                 
ตนทุนทางการเงิน (48,021,512)            (36,721,797)            (58,792,710)            (37,859,304)            
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12,159,913             11,122,969                         -            -
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา (27,698,874)            (28,869,259)                        -            -

กําไรกอนภาษีเงินได 273,690,650           97,743,018             384,662,764           226,418,906           
ภาษีเงินได (54,953,347)            (25,877,383)            (62,392,062)            (33,850,047)            

กําไรสาํหรับงวด 218,737,303           71,865,635             322,270,702           192,568,859           

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงาน             - 2,225,484                           -            -
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมรับรูจาก

การตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (201,663,443)          (92,100,142)            (201,657,148)          (92,159,388)            
- สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ

กิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสยี 67,528,148             1,258,689                           -            -
ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 40,332,688             17,974,928             40,331,429             18,431,876             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสาํหรับงวด
- สทุธจิากภาษี (93,802,607)            (70,641,041)            (161,325,719)          (73,727,512)            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 124,934,696           1,224,594               160,944,983           118,841,347           

การแบงปนกําไร

- บริษัทใหญ 223,704,120           72,339,545             322,270,702           192,568,859           
- สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,966,817)              (473,910)                             -            -

218,737,303           71,865,635             322,270,702           192,568,859           

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

- บริษัทใหญ 129,902,785           910,909                  160,944,983           118,841,347           
- สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,968,089)              313,685                              -            -

124,934,696           1,224,594               160,944,983           118,841,347           

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของ
ผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (บาท) 0.263                      0.085                      0.380                      0.227                      

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 3,052,373,733        2,780,849,833        2,463,649,983        2,469,240,961        
รายไดจากการขายสินคา 173,073,936           176,709,767                       -            -
รายไดจากการใหบริการ 357,563,767           400,004,715           220,650,112           263,924,625           
รายไดจากการขายหองชุด 297,638,904                       -             -            -
ตนทุนกิจการโรงพยาบาล (2,468,787,227)       (2,007,664,007)       (1,876,737,134)       (1,761,219,979)       
ตนทุนการขายสินคา (107,344,963)          (110,930,167)                      -            -
ตนทุนการใหบริการ (315,309,244)          (331,858,793)          (215,960,002)          (221,875,430)          
ตนทุนจากการขายหองชุด (193,850,155)                      -             -            -

กําไรขั้นตน 795,358,751           907,111,348           591,602,959           750,070,177           
รายไดอื่น 349,890,760           143,097,955           451,898,011           172,027,060           

กําไรกอนคาใชจาย 1,145,249,511        1,050,209,303        1,043,500,970        922,097,237           

คาใชจายในการขาย (113,468,185)          (118,573,398)          (36,450,217)            (41,535,496)            
คาใชจายในการบริหาร (600,369,627)          (526,714,400)          (357,116,054)          (315,868,241)          
กําไร(ขาดทุน)อื่น

- กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,350,063)              1,928,939               (6,060,397)              2,024,471               
คาใชจายอื่น (367,147)                 (378,843)                 (256,126)                 (197,195)                 
ตนทุนทางการเงิน (91,216,772)            (69,253,089)            (109,853,591)          (71,750,821)            
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 ข) 23,930,562             20,273,476                         -            -
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 14 ข) (67,782,148)            (54,906,620)                        -            -

กําไรกอนภาษีเงินได 291,626,131           302,585,368           533,764,585           494,769,955           
ภาษีเงินได 25 (61,499,024)            (69,936,219)            (88,983,056)            (85,358,389)            

กําไรสาํหรับงวด 230,127,107           232,649,149           444,781,529           409,411,566           

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงาน             - 2,225,484                           -            -
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมรับรูจาก

การตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 8, 13 (124,418,719)          (82,602,242)            (124,562,857)          (82,724,772)            
- สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ

กิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสยี 14 ข) 53,805,374             (423,742)                             -            -
ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 19 24,883,743             16,075,350             24,912,571             16,544,954             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสาํหรับงวด
- สทุธจิากภาษี (45,729,602)            (64,725,150)            (99,650,286)            (66,179,818)            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 184,397,505           167,923,999           345,131,243           343,231,748           

การแบงปนกําไร

- บริษัทใหญ 231,967,029           229,884,126           444,781,529           409,411,566           
- สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,839,922)              2,765,023                           -            -

230,127,107           232,649,149           444,781,529           409,411,566           

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

บริษัทใหญ 186,186,889           164,349,568           345,131,243           343,231,748           
สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,789,384)              3,574,431                           -            -

184,397,505           167,923,999           345,131,243           343,231,748           

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของ
ผูเปนเจาของของบริษัทใหญ (บาท) 0.273                      0.271                      0.524                      0.482                      

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กําไร(ขาดทุน) สวนแบงกําไรขาดทุน

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแลว สวนเกิน (ขาด)ทุน ที่ยังไมรับรูจากการ เบ็ดเสร็จอื่น ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ รวม รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและชําระ สวนเกินมูลคา - ทุนสํารอง จากการลงทุน ตีมูลคายุติธรรมของ ของกิจการรวมคา องคประกอบของกําไร องคประกอบอื่นของ ผูเปนเจาของ ที่ไมมี สวนของ

เต็มมูลคาแลว หุนสามัญ (สุทธิ) ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เพิ่มในบริษัทยอย เงินลงทุนเผื่อขาย ตามวิธีสวนไดเสีย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สวนของเจาของ  - บริษัทใหญ อํานาจควบคุม เจาของ

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่  

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       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ

สําหรับงวด

จายเงินปนผล -                      -                       -                      (339,632,000)         -                           -                              -                                 -                                 -                              (339,632,000)         -                      (339,632,000)         

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)จาก

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย -                      -                       -                      -                        -                           -                              -                                 -                                 -                              -                        (9,263,298)           (9,263,298)             

- การลงทุนในบริษัทยอย -                      -                       -                      -                        -                           -                              -                                 -                                 -                              -                        261,284,525        261,284,525          

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 

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

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 

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       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ

สําหรับงวด

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 24) -                      -                       -                      (297,178,000)         -                           -                              -                                 -                                 -                              (297,178,000)         -                      (297,178,000)         

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงจาก

การจายเงินปนผลของบริษัทยอย -                      -                       -                      -                        -                           -                              -                                 -                                 -                              -                        (16,673,937)         (16,673,937)           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                       -                      231,967,029          -                           (124,481,894)               53,805,374                     24,896,380                     (45,780,140)                 186,186,889          (1,789,384)           184,397,505          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 849,080,000         6,861,242,864      112,524,039        1,001,786,522       (1,099,805,884)         403,447,926                39,843,896                     (62,190,922)                    381,100,900                8,105,928,441       490,501,664        8,596,430,105       

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ) (บาท)

สวนของผูเปนเจาของ - บริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กําไร(ขาดทุน)
ทุนจดทะเบียน จัดสรรแลว ที่ยังไมรับรูจากการ ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ รวม

ที่ออกและชําระ สวนเกินมูลคา - ทุนสํารอง ตีมูลคายุติธรรมของ องคประกอบของกําไร องคประกอบอื่นของ รวมสวน
เต็มมูลคาแลว หุนสามัญ (สุทธิ) ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สวนของเจาของ ของเจาของ

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 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      
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด
จายเงินปนผล -                      -                      -                    (339,632,000)         -                               -                                 -                             (339,632,000)        
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                    409,411,566          (82,724,772)                  16,544,954                     (66,179,818)                343,231,748         

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

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 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      
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด
จายเงินปนผล (หมายเหตุ 24) -                      -                      -                    (297,178,000)         -                               -                                 -                             (297,178,000)        
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                    444,781,529          (124,562,857)                24,912,571                     (99,650,286)                345,131,243         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 849,080,000        6,861,242,864     112,524,039      1,657,106,682       402,406,148                 (63,203,569)                    339,202,579               9,819,156,164      

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ) (บาท)
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 291,626,131         302,585,368         533,764,585         494,769,955         
รายการปรับปรุง

คาเผ่ือ(กลับรายการ)
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน 3,187,936             9,390,170             3,450,676             7,676,173             
- สินคาเสื่อมสภาพ 21,026                  (711,000)               (731)                      (107)                      
- การดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ 17 (4,833,379)            -                       -                       -                       

กําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย -                       (140,557)               -                       -                       
กําไรจากการจําหนาย - เงินลงทุนระยะสั้น 8 (880,082)               -                       -                       -                       
กําไรจากการจําหนาย - เงินลงทุนระยะยาว

ในตราสารทุน 13 (277,881,368)        (52,479,110)          (277,881,368)        (52,479,110)          
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 2,173,442             -                       2,173,442             -                       
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 ข) (23,930,562)          (20,273,476)          -                       -                       
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 14 ข) 67,782,148           54,906,620           -                       -                       
ตัดจําหนายหน้ีสูญ 618                       -                       618                       -                       
คาเสื่อมราคา 17 208,248,773         154,612,861         131,036,923         120,320,634         
คาตัดจําหนาย 72,679,029           70,815,324           5,563,187             5,472,540             
คาเชาตัดจําหนาย 1,711,512             862,072                -                       -                       
ตัดจําหนายภาษีคางจาย -                       (28,846,154)          -                       -                       
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน (968,370)               (379,731)               (104,106)               15,442                  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 17 5,116,061             378,843                256,126                181,753                
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 23 121,799,358         19,454,013           96,976,158           14,099,460           
เงินปนผลรับ (23,111,508)          (21,430,485)          (61,022,141)          (47,501,788)          
รายไดดอกเบี้ยรับ (2,103,360)            (675,577)               (87,475,811)          (48,889,360)          
ตนทุนทางการเงิน 91,216,772           69,253,089           109,853,591         71,750,821           

531,854,177         557,322,270         456,591,149         565,416,413         

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อ

และการจําหนายบริษัทยอย)
ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน (92,434,625)          (96,759,904)          3,493,451             (47,407,525)          
สินคาคงเหลือ (307,583,590)        (15,426,241)          826,290                6,583,094             
ตนทุนการพฒันาโครงการใหบรกิาร
   ทางการแพทยครบวงจร (29,030,663)          (229,626,582)        -                       -                       
เงินมัดจําที่เรียกคืนไดภายหนึ่งป -                       (190,000,000)        -                       (40,000,000)          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,724,625             (2,319,098)            1,917,076             2,676,201             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (4,150,206)            (1,452,943)            (103,042)               (97,656)                 
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น (168,856,235)        131,256,595         (54,186,347)          (57,951,592)          
ภาษีมูลคาเพิ่ม (7,704,425)            (6,462,626)            1,332,421             966,117                
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,216,211           1,360,110             412,750                (1,694,124)            
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 763,728                (477,332)               108,000                90,000                  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจาย 23 (15,149,850)          (11,710,230)          (13,966,984)          (10,810,900)          

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (80,350,853)          135,704,019         396,424,764         417,770,028         
ดอกเบี้ยรับ 1,055,307             676,210                20,439,641           17,539,605           

      จายดอกเบี้ยเงินสดจายตนทุนทางการเงิน (85,322,221)          (62,066,707)          (104,365,900)        (65,010,876)          
      จายภาษีเงินไดนติิบุคคลเงินสดจายภาษีเงินได (95,409,486)          (68,458,429)          (77,145,858)          (62,240,655)          

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (260,027,253)        5,855,093             235,352,647         308,058,102         

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มข้ึน)ลดลง (5,428)                   (5,372)                   -                       -                       
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจาย 8 (80,000,000)          (20,000,000)          -                       -                       
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ 8 65,000,000           -                       -                       -                       
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 28,347                  2,590,696             -                       2,552,700             
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ -                       1,833                    -                       1,833                    
เงินลงทุนในบริษัทรวม - เงินสดจาย -                       (5,778,000)            -                       (5,778,000)            
เงินลงทุนในบริษัทยอย - เงินสดจาย -                       (34,723,853)          -                       (102,895,726)        
เงินลงทุนในกิจการรวมคา - เงินสดจาย 14 (127,881,919)        (479,946,997)        (127,881,919)        (479,946,997)        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดรับ -                       82,173,910           -                       82,173,910           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดจาย 16 (400,354)               (5,600,000)            (400,354)               -                       
เงินสดจายลวงหนาคาสิทธิการเชาที่ดินเพิ่มข้ึน -                       (1,000,000)            -                       -                       
เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาสิทธิการเชาที่ดิน -                       (1,000,000)            -                       -                       
เงินสดจายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,298,319,490)     (499,107,923)        (159,575,263)        (164,549,407)        
เงินสดจายเพื่อซื้อ - สินทรัพยไมมีตัวตน (55,437,226)          (3,847,447)            (4,000,656)            (2,558,386)            
เงินสดจายเพื่อซื้อ - สิทธิการเชาที่ดิน (32,600,000)          (30,000,000)          -                       -                       
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยของบริษัท

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากัด -                       (5,295,726)            -                       -                       
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

และสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 1,170,518             568,190                208,709                132,710                
เงินสดจายเงินจายลวงหนาคาเชา -                       (68,991,300)          -                       -                       
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เก่ียวของกัน

- เงินสดรับ 26 ค) -                       -                       46,000,000           5,000,000             
- เงินสดจาย 26 ค) -                       -                       (1,646,000,000)     (734,000,000)        

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทอ่ืนและหลักทรัพยเผ่ือขาย 32,521,353           35,265,086           54,547,416           47,501,788           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,495,924,199)     (1,034,696,903)     (1,837,102,067)     (1,352,365,575)     

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 1,987,365,501      1,337,804,316      2,032,000,000      1,345,000,000      
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - เงินสดรับ 26 ง)             - -                       15,000,000           -                       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ 22 108,000,000         -                                   - -                       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจาย 22 (200,000,000)        (50,000,000)          (200,000,000)        (50,000,000)          
เงินสดจายจากคาธรรมเนยีมเงินกูจายลวงหนา (270,000)               -                                   - -                       
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (2,136,472)            (1,587,564)            (1,522,386)            (1,413,372)            
เงินสดจายเงินปนผลหุนสามัญ (295,632,485)        (333,932,217)        (295,632,485)        (333,932,217)        
เงินสดจายปนผลของบริษัทยอยที่จาย

ใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (15,557,870)          (9,446,180)                        - -                       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,581,768,674      942,838,355         1,549,845,129      959,654,411         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (174,182,778)        (86,003,455)          (51,904,291)          (84,653,062)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตนงวด 741,504,076         581,868,962         388,585,495         372,825,116         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 567,321,298         495,865,507         336,681,204         288,172,054         

รายการที่ไมใชเงินสด

เงินปนผลคางรบั 9 6,774,725             300,000                6,474,725             -                       
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถาวร 22,500                  22,500                  -                       -                       
ลูกหน้ีจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 9 283,027,276         -                       283,027,276         -                       
เจาหนี้คงคางจากการซ้ือในระหวางงวด 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 21 715,405,674         120,428,426         33,514,788           56,974,059           
- สินทรัพยไมมีตัวตน 21 2,079,459             4,237,961             29,960                  335,361                
- สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) 29,422,950           975,461                5,142,133             834,087                

เจาหนี้คาหุน 21 123,660,800         -                       123,660,800         -                       
เงินปนผลคางจาย 21 15,342,521           14,433,035           13,743,660           13,895,105           
เงินประกันคากอสราง 21 117,414,629         24,021,203           3,748,287             13,075,556           
โอนท่ีดินไปเปนตนทุนการพฒันาโครงการ

ใหบรกิารทางการแพทยครบวงจร 6,704,580             -                       -                       -                       
โอนท่ีดินไปเปนสินคาคงเหลือ 6,782,089             -                       -                       -                       
โอนเปล่ียนประเภทเงินใหกูยืมระยะยาวเปน

เงินใหกูยืมระยะสั้น             - -                       -                       81,300,000           

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

16 

 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนดังนี้ 

 

ส ำนักงำนแห่งใหญ่ : ต้ังอยู่เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภำพ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700 

ส ำนักงำนสำขำ 1 : ต้ังอยู่เลขที่ 43/4 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 

ส ำนักงำนสำขำ 2 : ต้ังอยู่เลขที่ 18 ถนนอนุภำษภูเก็ตกำร ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 

ส ำนักงำนสำขำ 3 : ต้ังอยู่เลขที่ 261/40 หมู่ที่ 10 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในกิจกำรโรงพยำบำล โดยมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำง

กำรเงินข้อ 15 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำกลุ่มกิจกำร 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ  

ตลำดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ฉบับภำษำไทยเป็นหลัก  

 

3 นโยบำยกำรบญัช ี

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำ  

งบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบำยในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินข้อ 4 

 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำรมำถือปฏิบัติแล้วและไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 

1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนดังกล่ำว

ต่อกลุ่มกิจกำร 
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4 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี

 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้เป็นรำยกำร

ปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรได้ใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อน

ปรนส ำหรับสัญญำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็น

สำระส ำคัญ ได้แก่ กิจกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกรำคำขำยได้รวมรำคำของรำยกำรของแถมต่ำงๆ เช่น กำรแถม

เฟอร์นิเจอร์ กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำโอนกรรมสิทธิ์และค่ำส่วนกลำง เป็นต้น ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยังไม่ได้ส่งมอบของ

แถมและยังไม่ได้ให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรต้องท ำกำรปรับปรุงรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับของแถม

และบันทึกมูลค่ำดังกล่ำวเป็นรำยได้รอกำรรับรู้จำกกำรขำยห้องชุด ส ำหรับค่ำโอนกรรมสิทธิ์และค่ำส่วนกลำงถือเป็นสิ่งตอบแทนที่

กลุ่มกิจกำรจ่ำยให้แก่ลูกค้ำ ดังนั้นกลุ่มกิจกำรจึงจัดประเภทค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวโดยน ำไปหักจำกรำยได้จำกกำรขำยห้องชุด 

 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติแล้วพบว่ำไม่มี

ผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ดังนั้นผู้บริหำรจึงพิจำรณำไม่ปรับปรุงผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบับที่ 15 ที่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในข้อมูลทำงกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินเรื่องรำยได้ฉบับใหม่เทียบกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับรำยได้ฉบับก่อน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

 ณ วันที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

จ ำนวนเงนิ 

ตำมทีร่ำยงำน 

ผลกระทบจำก 

มำตรฐำนใหม ่

ตำมมำตรฐำน 

รำยไดฉ้บบักอ่น 

บำท บำท บำท 

    

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 2,027,476,721 (16,003,974) 2,011,472,747 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวันที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

จ ำนวนเงนิ 

ตำมทีร่ำยงำน 

ผลกระทบจำก 

มำตรฐำนใหม ่

ตำมมำตรฐำน 

รำยไดฉ้บบักอ่น 

บำท บำท บำท 

    

รำยได้จำกกำรขำยห้องชุด 297,638,904 18,021,402 315,660,306 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 173,073,936 1,185,141 174,259,077 

ต้นทุนจำกกำรขำยห้องชุด (193,850,155) 720,000 (193,130,155) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (113,468,185) (3,922,569) (117,390,754) 
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4.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย

และกำรขำยนั้นต้องมีควำมเป็นไปได้สูงมำก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี

กับมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 

 

5 ประมำณกำรทำงบญัช ี

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย

กำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคัญมำใช้ในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและ

แหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

6 กำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับ

รำคำตำมบัญชี 

 

  มลูคำ่ยตุธิรรม 

  ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 

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

 ระดบั บำท บำท บำท บำท 

      

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย      

   (หมำยเหตุ 8, 13) 1 610,919,631 724,604,177 472,381,442 602,090,207 

 

ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของล ำดับขั้นมูลค่ำยุติธรรมระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรม 
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7 ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำน 

 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 5 ส่วนงำนหลัก คือ (1) กิจกำรโรงพยำบำล (2) กิจกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล (3) กิจกำร Healthcare Solution Provider (4) กิจกำรพัฒนำและจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ในกิจกำรโรงพยำบำล และ (5) กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 

 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม (บำงสว่น) ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บำท) 

       กจิกำรพฒันำและจ ำหนำ่ย      

    กจิกำร โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อใช ้      

 กจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรบริหำรจดักำรโรงพยำบำล Healthcare Solution Provider ในกจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ กำรตดัรำยกำรบัญชรีะหวำ่งกนั 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 

               

รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 3,060,092,946 2,784,617,860 -         -         -         -         -         -         -         -         (7,719,213) (3,768,027) 3,052,373,733 2,780,849,833 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ -         -         -         -         175,651,946 179,115,388 -         -         -         -         (2,578,010) (2,405,621) 173,073,936 176,709,767 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร -         9,866,489 350,415,294 376,791,185 4,821,418 6,517,959 11,197,809 9,366,767 -         -         (8,870,754) (2,537,685) 357,563,767 400,004,715 

รำยได้จำกกำรขำยห้องชุด -         -         -         -         297,638,904 -         -         -         -         -         -         -         297,638,904 -         

ต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำล (2,446,142,553) (2,009,815,579) -         -         -         -         -         -         -         -         (22,644,674) 2,151,572 (2,468,787,227) (2,007,664,007) 

ต้นทุนกำรขำยสินค้ำ -         -         -         -         (107,924,260) (111,119,826) -         -         -         -         579,297 189,659 (107,344,963) (110,930,167) 

ต้นทุนกำรให้บริกำร -         (7,252,131) (314,567,437) (321,079,757) (2,669,454) (3,830,227) (8,730,622) (7,952,959) -         -         10,658,269 8,256,281 (315,309,244) (331,858,793) 

ต้นทุนจำกกำรขำยห้องชุด -         -         -         -         (196,256,863) -         -         -         -         -         2,406,708 -         (193,850,155) -         

ก ำไรข้ันต้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 613,950,393 777,416,639 35,847,857 55,711,428 171,261,691 70,683,294 2,467,187 1,413,808 -         -         1,601,252 1,886,179 795,358,751 907,111,348 

               

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ได้ปันส่วน:               

   รำยได้อ่ืน             349,890,760 143,097,955 

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร             (713,837,812) (645,287,798) 

   ก ำไร(ขำดทุน)อ่ืน             (4,350,063) 1,928,939 

   ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน             (367,147) (378,843) 

   ต้นทุนทำงกำรเงิน             (91,216,772) (69,253,089) 

   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม             23,930,562 20,273,476 

   ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ             (67,782,148) (54,906,620) 

   ภำษีเงินได้             (61,499,024) (69,936,219) 

ก ำไรส ำหรับงวด             230,127,107 232,649,149 
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กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 5 ส่วนงำนหลัก คือ (1) กิจกำรโรงพยำบำล (2) กิจกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล (3) กิจกำร Healthcare Solution Provider (4) กิจกำรพัฒนำและจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ในกิจกำรโรงพยำบำล และ (5) กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

มีดังต่อไปนี้  

 

 งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม (บำงสว่น) ณ วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (บำท) 

       กจิกำรพฒันำและจ ำหนำ่ย       

     กจิกำร โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ใช ้       

 กจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำล Healthcare Solution Provider ในกจิกำรโรงพยำบำล กจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ กำรตัดรำยกำรบัญชรีะหว่ำงกนั รวม 

 ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

  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 

               

สินทรัพย์ตำมส่วนงำน 7,552,654,896 6,467,779,152 549,539,460 661,423,512 3,505,616,926 3,259,650,479 22,349,688 23,778,432 5,896,786 10,455,139 870,996,006 927,029,602 12,507,053,762 11,350,116,316 

เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 2,061,352,872 1,809,810,153 -         -         -         -         -         -         -         -         (264,230,676) (257,999,894) 1,797,122,196 1,551,810,259 

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ปันส่วน 14,285,232,092 12,591,918,962 200,211,198 149,432,050 717,981,275 487,473,641 300,000 2,805 1,834,526,869 1,822,565,548 (11,716,803,703) (10,026,388,100) 5,321,447,731 5,025,004,906 

รวมสินทรัพย์ 23,899,239,860 20,869,508,267 749,750,658 810,855,562 4,223,598,201 3,747,124,120 22,649,688 23,781,237 1,840,423,655 1,833,020,687 (11,110,038,373) (9,357,358,392) 19,625,623,689 17,926,931,481 

               

หนี้สินตำมส่วนงำน 6,199,575,993 4,012,275,687 142,078,273 176,881,041 456,454,866 615,672,536 12,095,375 8,996,570 4,392,511 5,244,914 (132,778,992) (89,553,991) 6,681,818,026 4,729,516,757 

หนี้สินท่ีไม่ได้ปันส่วน 5,957,060,497 5,014,553,691 79,223,011 119,948,441 2,777,293,853 2,156,352,808 25,451,635 26,074,360 1,693,746,936 1,674,385,832 (6,185,400,374) (4,519,784,945) 4,347,375,558 4,471,530,187 

รวมหนี้สิน 12,156,636,490 9,026,829,378 221,301,284 296,829,482 3,233,748,719 2,772,025,344 37,547,010 35,070,930 1,698,139,447 1,679,630,746 (6,318,179,366) (4,609,338,936) 11,029,193,584 9,201,046,944 
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8 เงนิลงทนุระยะสัน้ 

 

เงินลงทุนระยะสั้นของกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยในหน่วยลงทุนประเภทสะสมทรัพย์ในตรำสำรหนี้และ

ตรำสำรทุนที่ออกโดยสถำบันกำรเงินที่ถือไว้ระยะสั้น 

 

เงินลงทุนระยะสั้นมีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

เงนิลงทนุในหนว่ยลงทนุประเภทตรำสำรหนี ้ บำท บำท บำท บำท 

     

รำคำทุนต้นงวด/ป ี 134,865,837 127,942,325 14,194,831 108,199,517 

บวก เงินลงทุนเพิ่มจำกกำรมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น     

    ในระหว่ำงงวด/ป ี -        928,198 -        -        

บวก เงินลงทุนเพิ่มในระหว่ำงงวด/ป ี 80,000,000 100,000,000 -        -        

หัก จ ำหน่ำยเงินลงทุนในระหว่ำงงวด/ปี (64,119,918) (94,004,686) -        (94,004,686) 

รำคำทุนปลำยงวด/ป ี 150,745,919 134,865,837 14,194,831 14,194,831 

ก ำไรที่ยังไม่รับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรม     

   ของเงินลงทุนเผ่ือขำย 2,892,065 2,641,184 904,964 814,134 

ก ำไรที่ยังไม่รับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรม     

   ของเงินลงทุนเผ่ือขำยเพิ่มจำก     

   กำรมบีริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -        15,914 -        -        

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด/ป ี 153,637,984 137,522,935 15,099,795 15,008,965 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

เงนิลงทนุในหนว่ยลงทนุประเภทตรำสำรทุน บำท บำท บำท บำท 

     

รำคำทุนต้นงวด/ป ี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 

บวก เงินลงทุนเพิ่มในระหว่ำงงวด/ป ี -        -        -        -        

หัก จ ำหน่ำยเงินลงทุนในระหว่ำงงวด/ปี -        -        -        -        

รำคำทุนปลำยงวด/ป ี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 

ก ำไรที่ยังไม่รับรู้จำกกำรตีมูลค่ำ     

   ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย 571,029 272,830 571,029 272,830 

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด/ป ี 6,819,700 6,521,501 6,819,700 6,521,501 

     

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 160,457,684 144,044,436 21,919,495 21,530,466 
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ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจ ำนวน 880,082 บำท 

(ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : ไม่มี) 

 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนระยะสั้นส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 115,250 บำท 

(ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 112,900 บำท) 

 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - หลักทรัพย์เผ่ือขำยวัดตำมรำคำเสนอซื้อล่ำสุดที่อ้ำงอิงจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำบัญชี มูลค่ำยุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของล ำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

 

9 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ืน่ (สทุธ)ิ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

   30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

 หมำยเหต ุ บำท บำท บำท บำท 

      

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน (สุทธิ)  862,946,588 783,198,630 387,597,590  398,741,443 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ) 26 ก) 52,967,751 52,449,904 42,286,884  39,882,373 

  915,914,339 835,648,534 429,884,474 438,623,816 

      

ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทอ่ืน  8,473,611 5,805,603 6,193,168  3,931,670 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ก) 22,554,512 10,015,600 8,069,210  8,685,811 

  31,028,123 15,821,203 14,262,378 12,617,481 

      

ดอกเบี้ยค้ำงรับ - บริษัทอ่ืน  26,093 13,935 -        -        

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  26 ก) 1,515,859 547,266 502,355,659 435,386,791 

  1,541,952 561,201 502,355,659 435,386,791 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      

    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ก) -        -        (44,661,690) (44,661,690) 

  1,541,952 561,201 457,693,969 390,725,101 

      

เงินปันผลค้ำงรับ - บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 26 ก) 6,774,725 -        6,474,725 -        

ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว 

   ในตรำสำรทุน 

 

13 283,027,276 -        283,027,276 -        

เงินทดรองจ่ำย - บริษัทอ่ืน  1,711,735 4,237,504 828,651 591,263 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  12,286,485 15,987,370 6,758,207 6,845,895 

  1,252,284,635 872,255,812 1,198,929,680 849,403,556 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ แยกรำยละเอียดตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กจิกำรอืน่ (สทุธ)ิ     

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 242,949,201 301,890,634 112,428,521 156,791,363 

อำยุหนี้ค้ำงช ำระ     

   1 - 90 วัน 61,680,764  77,324,790 29,840,676  36,896,303 

   91 - 180 วนั 47,144,139  13,737,916 38,393,673  3,040,988 

   181 - 365 วัน 12,400,714  14,068,628 5,266,536  8,289,826 

   มำกกว่ำ 365 วัน 35,575,498 31,048,375 30,970,234 26,811,970 

 399,750,316 438,070,343 216,899,640 231,830,450 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,581,929) (28,812,693) (22,001,190) (22,969,214) 

 372,168,387 409,257,650 194,898,450 208,861,236 

ลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ 490,778,201 373,940,980 192,699,140 189,880,207 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรอ่ืน (สุทธิ) 862,946,588 783,198,630 387,597,590 398,741,443 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สทุธ)ิ     

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,737,640 6,550 7,874,500  2,208,221 

อำยุหนี้ค้ำงช ำระ     

   1 - 90 วัน 16,466,948 85,475 6,500,772  7,460,675 

   91 - 180 วนั 300 1,700 2,712,575  1,756,272 

   181 - 365 วัน -        11,233,166 3,186,376  5,721,010 

   มำกกว่ำ 365 วัน 8,269,297 -        8,756,561 3,266,604 

 28,474,185 11,326,891 29,030,784 20,412,782 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -        -        -        -        

 28,474,185 11,326,891 29,030,784 20,412,782 

ลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ 28,912,266 41,123,013 17,674,800 19,469,591 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,418,700) -        (4,418,700) -        

 24,493,566 41,123,013 13,256,100 19,469,591 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ) 52,967,751 52,449,904 42,286,884 39,882,373 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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10 สนิคำ้คงเหลอื (สทุธ)ิ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ยำและเวชภัณฑ์ 136,012,182 114,654,120 74,771,907 74,694,978 

อุปกรณ์กำรแพทย์ 95,440,201  94,885,230 -        -        

พัสดุและวัสดุสิ้นเปลือง 6,470,463 7,575,327 6,146,446 7,049,665 

ห้องชุดเพื่อขำย 1,207,926,360 913,370,443 -        -        

หัก ค่ำเผ่ือสินค้ำเสื่อมสภำพ - ยำและเวชภัณฑ์ (1,266,146) (1,244,389) -        -        

 ค่ำเผ่ือสินค้ำเสื่อมสภำพ - อุปกรณ์กำรแพทย ์ (7,202,613) (7,202,613) -        -        

 ค่ำเผ่ือสินค้ำเสื่อมสภำพ - พัสดุ (464,185) (464,916) (464,185) (464,916) 

สินค้ำระหว่ำงทำง - อุปกรณ์กำรแพทย์ 4,354,288 5,352,695 -        -        

 1,441,270,550 1,126,925,897 80,454,168 81,279,727 

 

11 ตน้ทนุกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร 

 

ณ วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 

ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

   ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

    30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บำท  บำท 

     

ที่ดินเพื่อกำรพัฒนำ   1,092,761,605  1,024,340,366 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวกบัโครงกำร   242,729,275  257,680,024 

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน   7,328,087 25,063,334 

   1,342,818,967 1,307,083,724 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

   ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

    30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บำท  บำท 

     

ที่ดิน   83,000,000 -        

   83,000,000 -        

 

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินกับบริษัท รำชพัฒนำ เรียลเอสเตท จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน ในรำคำ 96.50 ล้ำนบำท ดังนั้นบริษัทย่อยจึงจัดประเภทที่ดินดังกล่ำวจำกเดิมที่แสดงเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ไปเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้รับเงินมัดจ ำจำกบริษัทที่

เกี่ยวข้องกันเป็นเงินจ ำนวน 1,000,000 บำท (หมำยเหตุ 21) 

 

13 เงนิลงทนุระยะยำวในตรำสำรทนุ 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยมีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 

   

เงนิลงทนุในหุน้สำมญั   

มูลค่ำตำมบัญชีต้นงวด/ป ี 604,701,090 604,702,986 

หัก  เงินลงทุนลดลงจำกกำรลดมลูค่ำหุ้นในหุ้นสำมัญ -        (1,896) 

หัก  จ ำหน่ำยเงินลงทุนในระหว่ำงงวด/ป ี (222,000,000) -        

ก ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไมร่ับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย 67,760,857 (24,141,349) 

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด/ป ี 450,461,947 580,559,741 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 

จ ำนวน 277,881,368 บำท โดยเป็นกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรที่ยังไม่รับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย

จ ำนวน 216,854,092 บำท จำกเดิมที่แสดงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยังก ำไรหรือขำดทุน (ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561: ไม่มี) 

 

บริษัทได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9,610,816 บำท 

(ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 9,532,666 บำท) 

 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยวัดตำมรำคำเสนอซื้อล่ำสุดที่อ้ำงอิงจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ

บัญชี มูลค่ำยุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของล ำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และกจิกำรรว่มคำ้ (สทุธ)ิ 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดังนี ้

 

    ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   สดัส่วนกำรถอืหุน้ มลูคำ่เงินลงทนุ (วธิสีว่นไดเ้สีย) มลูคำ่เงินลงทนุ (วธิรีำคำทนุ) 

   ยังไมไ่ด ้   ยังไมไ่ด ้   ยังไมไ่ด ้  

 สถำนที ่  ตรวจสอบ ตรวจสอบแลว้  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

 ประกอบธรุกจิ/   30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

ชือ่บรษิทั จดทะเบยีนจดัตัง้ ประเภทธรุกจิ รอ้ยละ  รอ้ยละ บำท บำท บำท บำท 

         

บรษิทัรว่ม 

บริษัท อุบลรักษ์ จ ำกัด ไทย โรงพยำบำลเอกชน  34.52  34.52 321,984,141 317,817,773 272,762,500 272,762,500 

บริษัท สิรเิวช จันทบุร ีจ ำกัด (มหำชน) ไทย โรงพยำบำลเอกชน  31.87  31.87 169,119,054 165,539,430 107,927,000 107,927,000 

     491,103,195 483,357,203 380,689,500 380,689,500 

         

กจิกำรรว่มคำ้ 

Weihai Welly Hospital Company Limited สำธำรณรฐัประชำชนจีน โรงพยำบำลเอกชน  58.00  58.00 488,573,140 478,544,800 782,651,204 782,651,204 

Ar Yu International Health Care  

   Company Limited 

สำธำรณรฐั 

แห่งสหภำพเมียนมำร ์ โรงพยำบำลเอกชน  40.00  40.00 817,445,861 589,908,256 898,012,168 646,469,449 

     1,306,019,001 1,068,453,056 1,680,663,372 1,429,120,653 

 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรมีกำรทบทวนค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ โดยพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต

ของบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ รวมทั้งปัจจัยอ่ืน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ข) กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 วธิสีว่นไดเ้สีย วธิรีำคำทนุ 

  ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

บรษิทัรว่ม     

รำคำตำมบัญชีต้นงวด/ปี (สทุธิ) 483,357,203 454,725,259 380,689,500 374,911,500 

เงินลงทุนเพิ่มในระหว่ำงงวด/ปี -        5,778,000 -        5,778,000 

ส่วนแบ่งผลก ำไรระหว่ำงงวด/ปี 23,930,562 40,872,483 -        -        

เงินปันผลรบัระหว่ำงงวด/ป ี (16,184,570) (18,018,539) -        -        

รำคำตำมบัญชปีลำยงวด/ปี (สุทธิ) 491,103,195 483,357,203 380,689,500 380,689,500 

     

กจิกำรรว่มคำ้     

รำคำตำมบัญชีต้นงวด/ปี (สุทธิ) 1,068,453,056 740,375,032 1,429,120,653 949,173,656 

เงินลงทุนเพิ่มในระหว่ำงงวด/ปี 251,542,719 479,946,997 251,542,719 479,946,997 

ส่วนแบ่งขำดทุนระหว่ำงงวด/ปี (67,782,148) (133,216,058) -        -        

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

   ของกิจกำรร่วมค้ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 53,805,374 (18,652,915) -        -        

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด/ปี (สุทธิ) 1,306,019,001 1,068,453,056 1,680,663,372 1,429,120,653 

 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบริหำรได้มีมติ

เห็นชอบให้บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของกิจกำรร่วมค้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมเป็นเงินจ ำนวน 8.00 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ ในระหว่ำงไตรมำส 2 พ.ศ. 2562 กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวได้เรียกช ำระค่ำหุ้น บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน

บำงส่วนในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินจ ำนวน 4.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำ 127.88 ล้ำนบำท) และ

บันทึกเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเป็นเงินจ ำนวน 4.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำ 123.66 ล้ำนบำท) กำรลงทุนเพิ่มดังกล่ำว 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือครองของกลุ่มกิจกำร 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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15 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ และเกณฑใ์นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

 

ก) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทดังต่อไปนี้ 

 

       ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     วธิรีำคำทนุ เงนิปนัผลรบั 

       ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

   ทนุช ำระแลว้ (จ ำนวนเงนิ) สดัส่วนกำรถอืหุ้น 30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 วนัที ่30 มถินุำยน 

    ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้         

    30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม   คำ่เผือ่กำร  มลูคำ่เงนิลงทนุ   คำ่เผือ่กำร  มลูคำ่เงนิลงทนุ  ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 จดัตัง้ขึน้   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  มลูคำ่เงนิลงทนุ  ดอ้ยค่ำเงนิลงทนุ  (สทุธ)ิ  มลูคำ่เงนิลงทนุ  ดอ้ยค่ำเงนิลงทนุ  (สทุธ)ิ  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บริษทัยอ่ยโดยตรง ในประเทศ ลักษณะธุรกจิ  บำท  บำท  รอ้ยละ  รอ้ยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

               

บริษัท โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกัด (มหำชน) ไทย กิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 430,000,000 430,000,000 56.91  56.91 238,918,787 -        238,918,787 238,918,787 -        238,918,787 22,026,063 12,236,702 

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกัด ไทย บริหำรจดักำรและให้บริกำรรักษำ             

     เฉพำะดำ้นโรคหัวใจ 100,000,000 100,000,000 99.98  99.98 249,880,000 -        249,880,000 249,880,000 -        249,880,000 -        -        

บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จ ำกัด  ไทย ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำย ุ             

   (เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกัด)     และที่พักอำศัย 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 -        -        

บริษัท ทันตสยำม จ ำกัด  ไทย จ ำหน่ำยยำ และวัสดุเครื่องมือทำงทันตกรรม 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 -        -        

บริษัท รำชธำนี เรียลตี้ จ ำกัด ไทย พัฒนำอสังหำรมิทรัพย ์ 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 -        -        

บริษัท ธนบุรีพัฒนำที่ดิน จ ำกัด ไทย พัฒนำอสังหำรมิทรัพย ์ 800,000,000 800,000,000 99.78  99.78 798,256,400 (798,256,400) -        798,256,400 (798,256,400) -        -        -        

บริษัท โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ำกัด ไทย ให้ค ำปรึกษำและเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 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 -        -        

บริษัท โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ธนบุรี จ ำกัด ไทย กิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 90,000,000 90,000,000 99.99  99.99 90,000,000 -        90,000,000 90,000,000 -        90,000,000 -        -        

บริษัท โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง จ ำกัด  ไทย กิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 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 -        -        

บริษัท ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกัด  ไทย กิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 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 22,026,063 12,236,702 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธิรีำคำทนุ 

 ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 

   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด/ปี (สทุธิ) 5,320,016,139 5,013,323,639 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ปี -         306,692,500 

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

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ทบทวนค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตของบริษัทย่อย

รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ แล้วเห็นสมควรให้บันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เป็นจ ำนวน 834.37 ล้ำนบำท 

 

16 เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ (สทุธ)ิ 

 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธิรีำคำทนุ วธิรีำคำทนุ 

 ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแลว้ 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแลว้ 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

รำคำตำมบัญชีต้นงวด/ปี (สทุธิ) 172,447,736 252,542,536 118,300,567 147,995,367 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเพิ่มขึน้ระหวำ่งงวด/ปี 400,354 5,600,000 400,354 -        

โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย -         (56,000,000) -         -        

จ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในบริษัทอ่ืน     

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

รำคำตำมบัญชปีลำยงวด/ปี (สุทธิ) 172,848,090 172,447,736 118,700,921 118,300,567 

 

ณ วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ทบทวนค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ แล้ว 

เห็นสมควรให้บันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวในข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 

1,917,119 บำท 
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ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนรวมเป็นเงิน 

13,385,442 บำท และเฉพำะบริษัท 13,085,442 บำท (ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจกำรได้รับ

เงินปันผลจำกเงินลงทุนระยะยำวรวมเป็นเงิน 11,784,919 บำท และเฉพำะบริษัท 11,484,919 บำท)  

 

17 ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์(สทุธ)ิ 

 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

 วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 

   ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม  เฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ 

  บำท  บำท 

   

รำคำทุน 10,169,004,405 6,441,119,391 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (3,309,952,192) (2,752,807,382) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,286,032) -        

รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 6,848,766,181 3,688,312,009 

ซื้อสินทรัพย์ 1,094,459,500 141,135,095  

โอนมำจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินทรัพย์ 63,369,329 84,169  

ต้นทุนกำรกู้ยืม 24,048,345 -        

จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (83,000,000) -        

จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - รำคำทุน (18,071,231) (12,625,047) 

 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 17,869,083  12,520,444  

ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - รำคำทุน (29,992,188) (7,159,888) 

 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 24,876,127  6,903,762  

 - กลับรำยกำรค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 4,833,379 -        

ค่ำเสื่อมรำคำ (208,171,189) (131,036,923) 

รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 7,738,987,336 3,698,133,621 

   

รำคำทุน 11,219,818,160 6,562,553,720  

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (3,475,378,171) (2,864,420,099) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (5,452,653) -        

รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 7,738,987,336 3,698,133,621 
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สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะ และ

เครื่องใช้ส ำนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

รำคำทุน 46,150,431 16,124,943 20,155,080 14,672,384 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (10,917,676) (4,975,922) (5,918,724) (4,127,136) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิ 35,232,755 11,149,021 14,236,356 10,545,248 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ที่ดินบำงรำยกำรของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ำต้นทุนจ ำนวน 16.00 ล้ำนบำท ได้ถูกจดจ ำนองไว้กับสถำบันกำรเงิน

เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ 

ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่ำวกับสถำบันกำรเงินเรียบร้อยแล้วในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562  

 

เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งจ ำนวน 155.00 ล้ำนบำท  

โดยน ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงไปจดจ ำนองไว้เพื่อเป็นหลักประกัน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบำงรำยกำรของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่ำต้นทุนจ ำนวน 857.37 ล้ำนบำท (วันที่  

31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 305.60 ล้ำนบำท) ได้ถูกจดจ ำนองไว้กับสถำบันกำรเงินเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้

ระยะยำว และหนังสือค้ ำประกัน (หมำยเหตุ 20, 22 และ 28) 

 

18 สทิธกิำรเชำ่ทีด่นิและอำคำรเชำ่ (สทุธ)ิ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด/ป ี 2,271,893,072 2,372,990,701 11,397,260 12,197,260 

สิทธิกำรเช่ำเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ป ี     

   - ของบริษัทย่อย 30,600,000 30,000,000 -        -        

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำย (65,261,456) (131,097,629) (396,712) (800,000) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด/ป ี 2,237,231,616 2,271,893,072 11,000,548 11,397,260 

 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยจ่ำยช ำระค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำเพิ่มเติมจ ำนวน 30.60 ล้ำนบำท 

ตำมที่ระบุในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม 
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19 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้  

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี (202,020,718) (311,314,514) (104,900,073) (146,317,681) 

เพิ่ม(ลด)จำกกำรมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -        21,917 -        -        

เพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 25) 50,895,954 65,355,117 14,536,618 (1,869,759) 

เพิ่ม(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 24,883,743 43,916,762 24,912,571 43,287,367 

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ป ี (126,241,021) (202,020,718) (65,450,884) (104,900,073) 

     

สนิทรพัย(์หนีส้นิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ 

   ทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     

   - สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) 150,704,150 120,322,614 -        -        

   - หนี้สินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี (สุทธิ) (276,945,171) (322,343,332) (65,450,884) (104,900,073) 

 (126,241,021) (202,020,718) (65,450,884) (104,900,073) 

 

20 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ต๋ัวสัญญำใช้เงินธนำคำร 4,655,776,351 2,649,751,222 4,615,000,000 2,583,000,000 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 21,391,584 19,964,767 -        -        

ทรัสต์รีซีท 51,059,229 71,145,674 -        -        

 4,728,227,164 2,740,861,663 4,615,000,000 2,583,000,000 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

33 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อป)ี อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อป)ี 

 

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแลว้ 

      31 ธนัวำคม       

 พ.ศ. 2561 

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 30 มถินุำยน 

 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแลว้ 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 

     

ต๋ัวสัญญำใช้เงินธนำคำร  อัตรำดอกเบี้ย 

 ตลำดเงินและ 

 MLR ร้อยละ  

 6.25 

 อัตรำดอกเบี้ย 

 ตลำดเงินและ 

 MLR ร้อยละ  

 6.25 

 อัตรำดอกเบี้ย 

 ตลำดเงิน 

 อัตรำดอกเบี้ย 

 ตลำดเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  MORและอัตรำ 

ดอกเบี้ยเงินฝำก 

ประจ ำ 12 เดือน 

บวกร้อยละ 2.00 

 MOR -        -        

ทรัสต์รีซีท  อัตรำดอกเบี้ย  อัตรำดอกเบี้ย -        -        

  ตลำดเงิน  ตลำดเงิน   

 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินค้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบำงรำยกำรของกลุ่มกิจกำรและ

บริษัท (หมำยเหตุ 17) 

 

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรของบริษัทย่อยค้ ำประกันโดยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 

  

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ต๋ัวสัญญำใช้เงินธนำคำรของกลุ่มกิจกำรเป็นต๋ัวสัญญำใช้เงินประเภทช ำระคืนเมื่อทวงถำม และต๋ัวสัญญำ

ใช้เงินอำยุไม่เกิน 5 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ต๋ัวสัญญำใช้เงินประเภทช ำระคืน

เมื่อทวงถำมและต๋ัวสัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 6 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562) และเฉพำะบริษัทเป็นต๋ัวสัญญำ

ใช้เงินประเภทช ำระคืนเมื่อทวงถำม และต๋ัวสัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 3 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 (วันที่  

31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ต๋ัวสัญญำใช้เงินประเภทช ำระคืนเมื่อทวงถำม และต๋ัวสัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 6 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนใน

เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562) 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ทรัสต์รีซีทของกลุ่มกิจกำรเป็นสินเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง 

ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นอำยุไม่เกิน 180 วัน ส ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์กำรแพทย์จำกต่ำงประเทศ 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

   30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

 หมำยเหต ุ  บำท  บำท  บำท  บำท 

      

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทอ่ืน   631,226,585 719,516,579 238,266,715 240,890,628 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  26 ก) 4,798,817 4,001,221 5,686,510 4,962,220 

เจ้ำหนี้อ่ืน - บริษัทอ่ืน  54,368,819 59,764,635 40,665,946 40,842,964 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  26 ก) 1,727,049 1,658,029 47,296,100 28,333,062 

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวร      

   - บริษัทอ่ืน  715,405,674 743,281,412 32,837,023 44,901,800 

   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ก) -        -        677,765 42,750 

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน      

   - บริษัทอ่ืน  2,079,459 15,889,500 -        -        

   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ก) -        -        29,960 -        

เจ้ำหนี้ค่ำหุ้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14 ข), 26 ก) 123,660,800 -        123,660,800 -        

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย - บริษัทอ่ืน  33,475,777 28,973,118 33,457,983   28,930,257 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  26 ก) -        -        6,165 -        

เงินปันผลค้ำงจ่ำย  15,342,521 12,680,939 13,743,660 12,198,145 

ค่ำแพทย์ค้ำงจ่ำย  109,429,674 101,473,228 85,201,390 89,250,011 

เงินเดือน ค่ำแรงและโบนัสค้ำงจ่ำย  83,443,678 149,180,441 68,935,299 126,482,843 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทอ่ืน  59,736,913 55,108,382 30,994,871 36,900,520 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ก) 773,256 817,463 773,256 817,463 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - บริษัทอ่ืน  25,722,401 23,073,709 14,481,691 18,008,414 

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26 ก) 72,246 -        -        -        

เงินประกันค่ำก่อสร้ำง  117,414,629 69,708,079 3,748,287 12,972,451 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำจองห้องชุด  32,832,423 73,528,099 -        -        

รำยได้รอกำรรับรู้จำกกำรขำยห้องชุด  13,897,240 -        -        -        

เงินมัดจ ำรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 12, 26 ก) 1,000,000 -        -        -        

อ่ืน  1,068,760 832,310 -        -        

  2,027,476,721 2,059,487,144 740,463,421 685,533,528 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีต๋ัวสัญญำใช้เงินคงค้ำงจ ำนวน 12 ฉบับ ที่ออกให้แก่เจ้ำหนี้ส ำหรับค่ำก่อสร้ำง

รวมเป็นเงินจ ำนวน 280.76 ล้ำนบำท (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : มีต๋ัวสัญญำใช้เงินคงค้ำงจ ำนวน 8 ฉบับ ที่ออกให้แก่เจ้ำหนี้

ส ำหรับค่ำก่อสร้ำงรวมเป็นเงินจ ำนวน 155.28 ล้ำนบำท) ต๋ัวสัญญำใช้เงินดังกล่ำวเป็นต๋ัวสัญญำใช้เงินแบบไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท  

มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 ต่อปี และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยบันทึกต๋ัวสัญญำให้เงินคงค้ำงโดย

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวร 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 3,450,000,000 3,550,000,000 3,450,000,000 3,550,000,000 

เงินกู้เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ป ี 108,000,000 -        -        -        

จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงงวด/ปี (200,000,000) (100,000,000) (200,000,000) (100,000,000) 

 3,358,000,000 3,450,000,000 3,250,000,000 3,450,000,000 

ค่ำธรรมเนียมเงินกู้จ่ำยลว่งหน้ำ (สุทธิ) (5,817,676) (6,283,675) (5,554,438) (6,283,675) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ป ี 3,352,182,324 3,443,716,325 3,244,445,562 3,443,716,325 

หัก  ส่วนที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (590,000,000) (400,000,000) (590,000,000) (400,000,000) 

 2,762,182,324 3,043,716,325 2,654,445,562 3,043,716,325 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี 590,000,000 400,000,000 590,000,000 400,000,000 

ครบก ำหนดภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 2,201,763,016 2,410,000,000 2,170,000,000 2,410,000,000 

ครบก ำหนดหลังจำก 5 ป ี 566,236,984 640,000,000 490,000,000 640,000,000 

 3,358,000,000 3,450,000,000 3,250,000,000 3,450,000,000 

หัก  ค่ำธรรมเนียมเงินกู้จ่ำยล่วงหน้ำ (สุทธิ) (5,817,676) (6,283,675) (5,554,438) (6,283,675) 

รวมเงินกู้ยมืระยะยำว 3,352,182,324 3,443,716,325 3,244,445,562 3,443,716,325 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบำท มีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง MLR ลบอัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี และมีก ำหนด

ช ำระคืนภำยในระยะเวลำตำมที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญำ 

 

กลุ่มกิจกำรอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของสัญญำเงินกู้ยืม ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบัติตำม เช่นกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้บริหำร Negative Pledge และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมที่ได้ก ำหนดไว้ส ำหรับวงเงินกู้ยืมในแต่ละสัญญำ 

 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งโดยมีวงเงินสินเชื่อที่สำมำรถเบิกใช้ได้จ ำนวน 400.00 ล้ำนบำท 

วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวเป็นวงเงินร่วมระหว่ำง 3 บริษัท คือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยำบำล

ธนบุรี จ ำกัด และ บริษัท ธนบุรี เวลบีอ้ิง จ ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกัด”) กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง

ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำสินเชื่อ 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 333,880,092 228,908,057 270,616,985 177,090,817 

เพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยระหว่ำงปี -        125,498 -        -        

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 21,074,616   31,514,486 14,326,129  23,349,956 

ต้นทุนดอกเบี้ย 5,242,308  7,503,089 4,263,325  5,716,215 

ต้นทุนบริกำรในอดีตตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 

   ฉบับแก้ไข 95,482,434 -        78,386,704 -        

ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย     

   ที่รบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     

   - ผลประโยชน์รำงวัลกำรท ำงำนนำน -        3,701,353 -        3,701,353 

กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน     

   - ผล(ก ำไร)ขำดทุนที่เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลง     

         สมมติฐำน -        68,979,473 -        64,354,441 

   - ผลขำดทุนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงประสบกำรณ์ -        11,792,606 -        12,657,903 

จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงงวด/ปี (15,149,850) (18,644,470) (13,966,984) (16,253,700) 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ปี 440,529,600 333,880,092 353,626,159 270,616,985 

 

วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบังคับใช้  

เมื่อพ้นก ำหนด 30 วันนับแต่วันประกำศใช้รำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนักงำนที่เกษียณอำยุ

และมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของอัตรำค่ำจ้ำงสุดท้ำย  

กลุ่มกิจกำรได้รับรู้ผลกระทบดังกล่ำวทั้งจ ำนวนแล้วในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 เงนิปนัผลจำ่ย 

 

บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

จำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ำยเงินปันผล ส ำหรับ

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 297.18 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำย

ช ำระเงินปันผลทั้งจ ำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกัด (มหำชน) 

 

จำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบให้จ่ำย 

เงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.09 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 38.70 ล้ำนบำท 

บริษัทจ่ำยช ำระเงินปันผลทั้งจ ำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

25 ภำษเีงนิได ้

 

 ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที ่30 มถินุำยน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั :     

ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับงวด (112,181,109) (87,430,265) (103,519,674) (83,760,719) 

ตัดจ ำหน่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย (213,869) -       -       -       

กำรปรับปรุงจำกกำรบันทึกภำษีเงินได้ปีก่อนสูงไป(ต่ ำไป) -       735,078 -       457,110 

รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน (112,394,978) (86,695,187) (103,519,674) (83,303,609) 

     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     

รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว (หมำยเหตุ 19) 50,895,954 16,758,968 14,536,618 (2,054,780) 

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ (61,499,024) (69,936,219) (88,983,056) (85,358,389) 

 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้ังค้ำงจ่ำยจำกประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร โดยใช้อัตรำภำษีเดียวกันกับที่ใช้อัตรำของก ำไรรวมทั้งปี

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยอัตรำภำษีของกลุ่มกิจกำร คือ อัตรำร้อยละ 5.66 - 24.42 ต่อปี และเฉพำะบริษัทอัตรำร้อยละ 16.67 ต่อปี 

 

26 รำยกำรกบับคุคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่ถือโดยสมำชิกในตระกูลวนำสิน ในสัดส่วนร้อยละ 29.48 (วันที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 29.38) ส่วนจ ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 70.52 (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 70.62) ถือโดยบุคคลทั่วไป  

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจำก “บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกัด” เป็น “บริษัท 

ธนบุรี เวลบีอ้ิง จ ำกัด” 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

38 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ก) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้อ/ขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

มีดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ลกูหนีก้ำรคำ้ (สทุธ)ิ     

บริษัทย่อย -        -        24,131,413 16,054,334 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 34,560,190 28,465,240 -        -        

บริษัทร่วม 252,090 156,625 -        -        

กิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) 18,155,471 23,828,039 18,155,471 23,828,039 

 52,967,751 52,449,904 42,286,884 39,882,373 

     

ลกูหนีอ้ืน่     

บริษัทย่อย -        -        7,978,590 8,670,211 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 22,463,892 10,000,000 -        -        

กิจกำรร่วมค้ำ 90,620 15,600 90,620 15,600 

 22,554,512 10,015,600 8,069,210 8,685,811 

     

เงนิปนัผลคำ้งรบั     

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 300,000 -        -        -        

บริษัทร่วม 6,474,725 -        6,474,725 -        

 6,774,725 -        6,474,725 -        

     

ดอกเบี้ยค้ำงรับ (สุทธิ)     

บริษัทย่อย -        -        500,839,800 434,839,525 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -        -        (44,661,690) (44,661,690) 

 -        -        456,178,110 390,177,835 

กิจกำรร่วมค้ำ 1,515,859 547,266 1,515,859 547,266 

 1,515,859 547,266 457,693,969 390,725,101 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เจำ้หนีก้ำรคำ้     

บริษัทย่อย -        -        887,693 970,345 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,798,817 4,001,221 4,798,817 3,991,875 

 4,798,817 4,001,221 5,686,510 4,962,220 

     

เจำ้หนีอ้ืน่     

บริษัทย่อย -       -        45,787,871 26,824,833 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 218,820 149,800 -        -        

กิจกำรร่วมค้ำ 1,508,229 1,508,229 1,508,229 1,508,229 

 1,727,049 1,658,029 47,296,100 28,333,062 

     

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวร     

บริษัทย่อย -        -        677,765 42,750 

 -        -        677,765 42,750 

     

เจำ้หนีจ้ำกกำรซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     

บริษัทย่อย -        -        29,960 -        

 -        -        29,960 -        

     

เจ้ำหนี้ค่ำหุ้น     

กิจกำรร่วมค้ำ 123,660,800 -        123,660,800 -        

 123,660,800 -        123,660,800 -        

     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

กิจกำรร่วมค้ำ 773,256 817,463 773,256 817,463 

 773,256 817,463 773,256 817,463 

     

รำยได้รับล่วงหน้ำ     

กิจกำรร่วมค้ำ 72,246 -        -        -        

 72,246 -        -        -        

     

ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย     

บริษัทย่อย -        -        6,165 -        

 -        -        6,165 -        

     

เงนิมดัจ ำรบั     

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 12) 1,000,000 -        -        -        

 1,000,000 -        -        -        

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) รำยได้และรำยจ่ำยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 

 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     บรษิทัที ่  บคุคลที ่      บรษิทัที ่  บคุคลที ่  

  บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม กจิกำรรว่มคำ้  เกีย่วขอ้งกนั  เกีย่วขอ้งกนั  รวม  บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม กจิกำรรว่มคำ้  เกีย่วขอ้งกนั  เกีย่วขอ้งกนั  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

             

รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์ทัว่ไป -       24,944 -       -       -       24,944 7,852,560  -       -       -       -       7,852,560  

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรและค ำปรกึษำ -       435,000 200,462  8,577,220 -       9,212,682 1,629,456 -       -       -       -       1,629,456 

รำยไดค้่ำเช่ำที่ดิน -       -       -       12,695,838 -       12,695,838 3,180,000  -       -       -       -       3,180,000  

รำยได้อืน่ -       -       75,020 673 -       75,693 81,236 -       75,020 -       -       156,256 

เงินปนัผลรับ -       16,184,570 -       1,323,309 -       17,507,879 22,026,063  16,184,570 -       1,023,309 -       39,233,942 

ดอกเบี้ยรบั -       -       1,035,895 -       -       1,035,895 86,040,069  -       1,035,895 -       -       87,075,964 

ซื้อสินค้ำคงเหลือ -       -       -       9,250 -       9,250 1,668,565  -       -       -       -       1,668,565  

ซื้ออปุกรณ์ -       -       -       -       -       -       723,454  -       -       -       -       723,454  

ซื้อสินทรพัย์ไม่มตีัวตน -       -       -       -       -       -       1,440,840 -       -       -       -       1,440,840  

ดอกเบี้ยจ่ำย -       -       -       -       -       -       6,164 -       -       -       -       6,164  

ค่ำซ่อมแซมและค่ำบริกำรวิชำชีพ -       -       -       24,236,816 -       24,236,816 802,401 -       -       24,236,816 -       25,039,217 

ค่ำเช่ำที่ดิน -       -       -       -       1,257,000 1,257,000 -       -       -       -       1,257,000 1,257,000 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2561 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     บรษิทัที ่  บคุคลที ่      บรษิทัที ่  บคุคลที ่  

  บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม กจิกำรรว่มคำ้  เกีย่วขอ้งกนั  เกีย่วขอ้งกนั  รวม  บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม กจิกำรรว่มคำ้  เกีย่วขอ้งกนั  เกีย่วขอ้งกนั  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

             

รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์ทัว่ไป -        464,411 -        17,150 -        481,561 4,032,718 -        -        -        -        4,032,718 

รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรและค ำปรกึษำ -        217,500 6,314,558 9,165,110 -        15,697,168 -        -        6,314,558 -        -        6,314,558 

รำยไดค้่ำเช่ำที่ดิน -        -        -        15,000,000 -        15,000,000 3,180,000 -        -        -        -        3,180,000 

รำยได้อืน่ -        -        6,000 -        -        6,000 49,862 -        6,000 -        -        55,862 

เงินปนัผลรับ -        -        -        8,386,246 -        8,386,246 12,236,702 14,134,601 -        8,086,246 -        34,457,549 

ดอกเบี้ยรบั -        -        -        -        -        -        48,484,927 -        -        -        -        48,484,927 

ซื้อสินค้ำคงเหลือ -        -        -        -        -        -        2,187,965 -        -        -        -        2,187,965 

ซื้ออปุกรณ์ -        -        -        -        -        -        290,045 -        -        -        -        290,045 

ค่ำซ่อมแซมและค่ำบริกำรวิชำชีพ -        -        -        20,170,628 -        20,170,628 2,090,219 -        -        20,170,628 -        22,260,847 

ค่ำเช่ำที่ดิน -        -        -        -        1,257,000 1,257,000 -        -        -        -        1,257,000 1,257,000 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

รำยละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ 

  30 มถินุำยน  30 มถินุำยน  30 มถินุำยน  30 มถินุำยน 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     

   - เงินเดือนและผลประโยชน์     

        ระยะสั้นอ่ืน 59,258,514 58,491,222 32,403,191 32,744,525 

   - ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 4,466,046 922,627 679,634 159,908 

รวม 63,724,560 59,413,849 33,082,825 32,904,433 

 

ค) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรำยกำรเคลื่อนไหว

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 40,106,960 -        4,013,084,205 1,768,677,245 

เงินให้กู้ยืมเพิม่ขึ้นระหว่ำงงวด/ป ี -        40,106,960 1,646,000,000 2,168,106,960 

โอนเปลี่ยนประเภทมำจำก     

   เงินให้กู้ยมืระยะยำว -        -        -        81,300,000 

รับช ำระคืนระหว่ำงงวด/ป ี -        -        (46,000,000) (5,000,000) 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน     

   ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,106,140) -        (2,106,140) -        

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ป ี 38,000,820 40,106,960 5,610,978,065 4,013,084,205 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มี

รำยละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้     

บริษัทย่อย -        -        5,572,977,245 3,972,977,245 

กิจกำรร่วมค้ำ 38,000,820 40,106,960 38,000,820 40,106,960 

 38,000,820 40,106,960 5,610,978,065 4,013,084,205 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยนพ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี

หลักประกันในสกุลเงินบำท และมีก ำหนดรับช ำระคืนเมื่อทวงถำม  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยนพ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรร่วมค้ำเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี

หลักประกันในสกุลเงินเรนมินบิจ ำนวน 8.60 ล้ำนเรนมินบิ โดยมีก ำหนดรับช ำระคืนจ ำนวน 2.90 ล้ำนเรนมินบิ ในเดือนกันยำยน 

พ.ศ. 2562 และจ ำนวน 5.70 ล้ำนเรนมินบิ ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยนพ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตรำดอกเบี้ย

ดังนี ้

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  รอ้ยละต่อป ี  รอ้ยละต่อป ี  รอ้ยละต่อป ี  รอ้ยละต่อป ี

     

บริษัทย่อย -        -         3.40 ถึง 7.50  3.40 ถึง 8.00 

กิจกำรร่วมค้ำ  5.22  5.22  5.22  5.22 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวขัองกัน มีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอังกนั     

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี -       -       -       -       

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ปี -       -       15,000,000 -       

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ป ี -       -       15,000,000 -       

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท 

มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

27 ภำระผกูพนั 

 

27.1 ภำระผูกพันสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน อำคำร คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

ส ำนักงำน เครื่องมือและอุปกรณ์ ยำนพำหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ำบริกำรท ำควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภัย 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและ

ค่ำบริกำรตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรดังกล่ำวที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

ถงึก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ภำยใน 1 ป ี 112,732,151 49,169,653 52,501,992   18,266,618  

เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 72,889,654 51,716,095 16,365,680 18,512,201  

เกินกว่ำ 5 ป ี 222,221,336 223,937,084 6,360,000 6,720,000 

 407,843,141 324,822,832 75,227,672 43,498,819 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
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27.2 ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำล ส่วนปรับปรุงอำคำรและสำธำรณูปโภค เครื่ องมือทำงกำรแพทย์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน ดังนี้  

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร     

   และสำธำรณูปโภค 237,863,884 646,005,174 46,416,214 57,846,392 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 38,133,389 69,829,774 12,580,107 6,764,300 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน 32,757,308 23,335,872 -        -        

เครื่องมือทำงกำรแพทย ์ 22,330,955 47,512,000 4,088,000  4,550,000  

คอมพิวเตอร์ 7,235,227 18,240,000 6,635,227 18,240,000 

อุปกรณ ์ 11,202,129 7,892,315 2,509,695 237,000 

 349,522,892 812,815,135 72,229,243 87,637,692 

 

27.3 ภำระผูกพันอื่น 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยช ำระภำระผูกพันอ่ืน ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรให้บริกำร     

   ทำงกำรแพทย์ครบวงจร 1,770,943,218 2,078,949,965 -        -        

เงินจองสิทธิกำรเช่ำทีด่ิน 1,000,000 2,000,000 -        -        

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรโฆษณำ 25,811,055 784,382 8,088,092 128,400 

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

 1,798,968,673 2,082,948,747 9,302,492 1,342,800 

 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
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28 หนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้ และหนีส้นิค้ ำประกนั 

 

28.1 หนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีหนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำรเพื่อค้ ำ

ประกันกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ โดยมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ ยังไมไ่ดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม  30 มถินุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ค้ ำประกนัค่ำไฟฟ้ำ 10,501,903 10,501,903  9,701,903 9,701,903  

ค้ ำประกนักำรบริหำร และด ำเนินงำน     

   ในส่วนงำนรับจ้ำงบริหำร 32,814,295 28,005,550 32,814,295 28,005,550 

ค้ ำประกนักำรด ำเนินงำน 34,623,548 43,269,716 -        -        

 77,939,746 81,777,169 42,516,198 37,707,453 

 

28.2 กำรค้ ำประกันในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษัทย่อย 

 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติกำรให้สัตยำบันส ำหรับกำรท ำสัญญำของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยให้หลักประกันและรับประกันกำรจ่ำยเงินของบริษัทย่อย

ให้กับผู้รับเหมำเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 412.74 ล้ำนบำท 

 

กิจกำรร่วมค้ำ 

 

บริษัทเป็นผู้ค้ ำประกันให้แก่กิจกำรร่วมค้ำสองแห่งในต่ำงประเทศตำมที่ระบุใน Standby Letter of Credit ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

ของบริษัท ส ำหรับวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศ  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทมี Standby Letter of Credit เพื่อค้ ำประกันให้แก่กิจกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศเป็นวงเงิน  

8.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 6.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

 

29 สญัญำทีส่ ำคญั 

 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่มีสัญญำที่ส ำคัญเพิ่มเติมจำกที่ได้เปิดเผย 

ในงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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30 คดคีวำมทีถ่กูฟอ้งรอ้ง 

 

บริษัทใหญ่ 
 

บริษัทเป็นจ ำเลยถูกฟ้องร้องต่อศำลจังหวัดตลิ่งชันให้ช ำระเงินค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรประกอบกำรรักษำพยำบำลของบริษัทในคดีด ำ  

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 คดีดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ผู้บริหำรของบริษัทพิจำรณำแล้วและเชื่อมั่นวำ่

จะไม่มีควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญ บริษัทจึงไม่บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

นอกจำกนี้ บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจ ำเลยในคดีด ำของศำลชั้นต้นกรณีผิดสัญญำ และเรียกค่ำรักษำพยำบำลที่ค้ำงช ำระ จ ำนวน 10.28 

ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่ำว ผู้บริหำรพิจำรณำแล้วและคำดว่ำจะไม่สำมำรถเก็บเงินได้เป็นจ ำนวน 

4.89 ล้ำนบำท บริษัทได้บันทึกเป็นส่วนลดแล้วในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 คดีดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ผู้บริหำรได้พิจำรณำแล้วและเชื่อมั่นว่ำบริษัท

จะได้รับช ำระคืนค่ำเสียหำยดังกล่ำว บริษัทจึงไม่บันทึกประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

บริษัทย่อย 
 

1) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกกำรเพิกถอนที่ดินของบริษัท โดยมีคดีควำมคงค้ำงดังนี้ 
 

1.1) บริษัทท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 2 ฉบับ (คดีด ำ) โดยศำลปกครองพิพำกษำว่ำเป็นกำรเพิกถอนหนังสือส ำคัญ

แสดงสิทธิในที่ดินเฉพำะส่วนที่ออกโดยไม่ชอบด้วยวิธีกำรทำงกฎหมำยก ำหนด มิใช่เพิกถอนสิทธิในกำรครอบครองและ

กำรท ำประโยชน์ในที่ดิน ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้องเมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์โดย  

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 คดีดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

1.2) บริษัทท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 1 ฉบับ (คดีด ำ) โดยศำลปกครองพิพำกษำว่ำกรมที่ดินเพิกถอนโดยไม่ชอบ 

เพรำะออก นส.3ก. ผิดพลำดแล้วมำเพิกถอน เป็นกำรท ำให้เจ้ำของที่ดินเสียหำย ศำลปกครองพิพำกษำให้กรมที่ดินช ำระ

เงินจ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท ให้กับบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดียังไม่เป็นที่พอใจ บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ไป

ยังศำลปกครองสูงสุด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 คดีดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

1.3) บริษัทย่อยท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 2 ฉบับ โดยกรมที่ดินได้ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำเพิกถอน อย่ำงไรก็ตำม  

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ยังไม่มีค ำส่ังเพิกถอน โดยอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร  
 

2) ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องต่อศำลแพ่งธนบุรีจำกบุคคลภำยนอกให้จดทะเบียนที่ดินที่อยู่ระหว่ำง

กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เป็นภำระจ ำยอมเพื่อให้สำมำรถเข้ำ-ออกสัญจรสู่ถนนสำธำรณะ เนื่องจำกโจทก์ได้สิทธิภำระ

จ ำยอมโดยอำยุควำม ทั้งนี้ทนำยควำมของกลุ่มกิจกำรเห็นว่ำมีโอกำสที่บริษัทย่อยจะต้องเปิดทำงภำระจ ำยอมเนื่องจำกมีกำรใช้

ทำงสัญจรมำนำนกว่ำ 10 ปี 
 

นอกจำกนี้ บริษัทย่อยยังถูกฟ้องร้องต่อศำลแพ่งธนบุรีจำกบุคคลดังกล่ำวในเรื่องกำรครอบครองปรปักษ์ เนื่องจำกบุคคลดังกล่ำว

ได้เข้ำครอบครองที่ดินนั้นโดยสงบและเปิดเผยมำโดยตลอดเป็นเวลำนำน แต่อย่ำงไรก็ตำมทนำยควำมของกลุ่มกิจกำรเชื่อว่ำมี

โอกำสชนะคดีสูงเนื่องจำกนับจำกวันที่ที่ดินเป็นของบริษัทย่อย โจทก์ยังครอบครองไม่ครบ 10 ปี โจทก์ไม่อำจนับระยะเวลำเดิมที่

ครอบครองรวมได้ ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่ำวได้ท ำกำรฟ้องกลับบุคคลดังกล่ำวต่อศำลแพ่งธนบุรีว่ำได้ท ำกำรรุกล้ ำมำในที่ดินของ

บริษัทย่อยดังกล่ำว และได้เรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 20.00 ล้ำนบำท พร้อมค่ำเสียหำยรำยเดือนเดือนละ 200,000 บำท 

และให้บุคคลดังกล่ำวขนย้ำยสิ่งของออกจำกที่ดินของบริษัทย่อยดังกล่ำว ทนำยควำมของกลุ่มกิจกำรเชื่อว่ำมีโอกำสชนะคดีสูง 

ส่วนค่ำเสียหำยที่เรียกร้องเป็นดุลพินิจของศำล 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 คดีควำมเหล่ำนี้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ผู้บริหำรของบริษัทย่อยได้พิจำรณำแล้ว

และเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญเกิดขึ้น บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำรำยงำน 



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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31 เหตกุำรณภ์ำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

 

กำรจ่ำยเงินปันผล 

 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบให้จ่ำย 

เงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 

0.10 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 84.91 ล้ำนบำท โดยบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลทั้งจ ำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

กำรเพิ่มเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ - Ar Yu International Health Care Company Limited  

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษัทจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมส ำหรับกำรลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ - Ar Yu International 

Health Care Company Limited จ ำนวน 4.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 123.88 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิ่มดังกล่ำว 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือครองของกลุ่มกิจกำร 

 

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  

 

กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 1,800.00 ล้ำนบำทกับสถำบันกำรเงินในประเทศ 2 แห่ง เพื่อปรับสัดส่วนเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นของกลุ่มกิจกำรให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรใช้งำนของสินทรัพย์นั้นๆในแต่ละโครงกำรที่ลงทุน กลุ่มกิจกำรได้รับเงินกู้ยืม

จำกสถำบันกำรเงินที่กล่ำวข้ำงต้นทั้งจ ำนวนแล้วในเดือนกรกฎำคมและเดือนสิงหำคม พ.ศ.2562 
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