
บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวม
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชี 
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า  
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวิณ  ปัญญำวงศข์นัติ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 768,091,339      741,504,076     495,279,542      388,585,495     

เงนิลงทุนระยะสนักบัสถาบนัการเงนิ 27,784             22,356             -                  -                 

เงนิลงทุนระยะสนั 8 113,943,740      144,044,436     20,749,672        21,530,466       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (สทุธ)ิ 9 1,204,086,978    872,255,812     912,745,570      849,403,556     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 26 ค) 36,388,320        40,106,960       5,386,345,907    4,013,084,205   

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 10 1,374,236,590    1,126,925,897   78,886,331        81,279,727       

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยค์รบวงจร 11 1,402,233,548    1,307,083,724   -                  -                 

ภาษมีลูคา่เพมิ (สทุธ)ิ 25,582,177        15,611,482       -                  -                 

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่เช่าทตีดัจาํหน่าย

ภายในหนึงปี 3,448,287         3,448,287         -                  -                 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 12 83,000,000        -                 -                  -                 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 17,570,896        16,818,293       880,049            2,411,939         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,028,609,659    4,267,821,323   6,894,887,071    5,356,295,388   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

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

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 13 511,977,715      580,559,741     511,977,715      580,559,741     

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สทุธ)ิ 14 511,036,173      483,357,203     380,689,500      380,689,500     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ 15 -                  -                 5,320,016,139    5,320,016,139   

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ (สทุธ)ิ 14 1,288,411,728    1,068,453,056   1,680,663,372    1,429,120,653   

เงนิลงทุนระยะยาวอนื (สทุธ)ิ 16 173,048,267      172,447,736     118,901,098      118,300,567     

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สทุธ)ิ 1,813,485,298    1,813,601,994   -                  -                 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 17 8,160,288,774    6,848,766,181   3,719,992,369    3,688,312,009   

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิทรพัย์ 32,450,619        77,631,816       3,005,915         369,807           

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 193,512,760      142,618,698     71,775,746        72,200,749       

สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารเช่า (สทุธ)ิ 18 2,202,911,256    2,271,893,072   10,798,905        11,397,260       

เงนิจองสทิธกิารเช่าทดีนิ 3,000,000         2,000,000         -                  -                 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 19 154,564,875      120,322,614     -                  -                 

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่เช่า 51,227,532        53,813,747       -                  -                 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 23,930,348        14,937,853       625,100            532,178           

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 15,128,523,445  13,659,110,158 11,818,445,859  11,601,498,603 

รวมสินทรพัย์ 20,157,133,104  17,926,931,481 18,713,332,930  16,957,793,991 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 20 3,507,987,781    2,740,861,663   3,410,000,000    2,583,000,000   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 21 1,982,742,658    2,059,487,144   685,151,217      685,533,528     

สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 757,500,000      400,000,000     720,000,000      400,000,000     

- หนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 12,305,285        3,151,914         4,756,661         2,857,376         

- หนีสนิภายใต้สญัญาสทิธกิารเช่าทดีนิ 1,000,000         1,000,000         -                  -                 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 36,041,719        72,376,170       32,262,755        63,448,438       

ภาษมีลูคา่เพมิ (สทุธ)ิ 23,983,008        26,039,496       11,071,298        12,489,439       

หนีสนิหมนุเวยีนอนื

- ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 32,045,411        14,009,944       15,460,641        6,758,239         

- อนื 9,177,655         8,056,405         5,196,110         5,021,410         

รวมหนีสินหมนุเวียน 6,362,783,517    5,324,982,736   4,883,898,682    3,759,108,430   

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 4,299,866,958    3,043,716,325   3,418,410,434    3,043,716,325   

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร -                  155,280,815     -                  -                 

หนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 21,904,862        8,167,427         8,871,567         8,089,257         

หนีสนิภายใต้สญัญาสทิธกิารเช่าทดีนิ -                  1,000,000         -                  -                 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 19 280,581,255      322,343,332     72,118,227        104,900,073     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 23 484,993,223      333,880,092     390,565,970      270,616,985     

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 12,361,789        11,676,217       214,000            160,000           

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 5,099,708,087    3,876,064,208   3,890,180,198    3,427,482,640   

รวมหนีสิน 11,462,491,604  9,201,046,944   8,774,078,880    7,186,591,070   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 

      มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000      849,080,000     849,080,000      849,080,000     

ทุนจดทะเบยีนทอีอกและชําระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 

      มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000      849,080,000     849,080,000      849,080,000     

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั (สทุธ)ิ 6,861,242,864    6,861,242,864   6,861,242,864    6,861,242,864   

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,524,039      112,524,039     112,524,039      112,524,039     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,031,774,594    1,066,997,493   1,722,892,715    1,509,503,153   

สว่นเกนิ(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพมิในบรษิทัยอ่ย (1,099,805,884)   (1,099,805,884)  -                  -                 

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 449,644,660      426,881,040     393,514,432      438,852,865     

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

- บรษิทัใหญ่ 8,204,460,273    8,216,919,552   9,939,254,050    9,771,202,921   

- สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 490,181,227      508,964,985     -                  -                 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,694,641,500    8,725,884,537   9,939,254,050    9,771,202,921   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 20,157,133,104  17,926,931,481 18,713,332,930  16,957,793,991 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,880,497,738    1,554,544,570    1,373,230,536    1,373,001,365    

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 65,403,978        94,409,568        -                  -                  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 192,657,214       204,611,966       112,309,119       118,844,329       

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 96,434,296                 - -                  -                  

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (1,344,361,653)   (1,083,223,342)   (966,215,530)      (947,255,841)      

ตน้ทุนการขายสนิคา้ (41,712,850)       (69,456,053)       -                  -                  

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (166,692,526)      (184,264,839)      (111,123,957)      (121,558,104)      

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (67,747,508)                - -                  -                  

กาํไรขนัต้น 614,478,689       516,621,870       408,200,168       423,031,749       

รายไดอ้นื 32,871,389        30,966,585        68,235,152        46,690,077        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 647,350,078       547,588,455       476,435,320       469,721,826       

คา่ใชจ่้ายในการขาย (57,298,825)       (60,284,708)       (18,349,942)       (18,696,986)       

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (326,083,718)      (271,544,939)      (171,977,179)      (156,044,847)      

กาํไร(ขาดทุน)อนื

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน (2,977,633)         (3,130,816)         (3,542,546)         (4,472,328)         

คา่ใชจ่้ายอนื (329,657)           (76)                   (20)                   9,480               

ตน้ทุนทางการเงนิ (56,691,362)       (36,224,767)       (60,461,616)       (41,669,130)       

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 19,932,978        16,941,475        -                  -                  

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ (31,228,990)       (48,746,367)       -                  -                  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 192,672,871       144,598,257       222,104,017       248,848,015       

ภาษเีงนิได้ (43,241,561)       (40,167,024)       (41,234,498)       (43,531,066)       

กาํไรสาํหรบังวด 149,431,310       104,431,233       180,869,519       205,316,949       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 23 (35,315,186)       -                  (30,175,486)       -                  

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- กาํไร(ขาดทุน)ทยีงัไมร่บัรูจ้าก

การตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผอืขาย 60,398,146        100,735,157       60,345,945        100,598,743       

- สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

กจิการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 13,621,717        (20,953,379)       -                  -                  

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (5,016,592)         (20,147,031)       (6,034,092)         (20,119,748)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- สุทธิจากภาษี 33,688,085        59,634,747        24,136,367        80,478,995        

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 183,119,395       164,065,980       205,005,886       285,795,944       

การแบ่งปันกาํไร

- บรษิทัใหญ่ 147,996,561       96,283,987        180,869,519       205,316,949       

- สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 1,434,749          8,147,246          -                  -                  

149,431,310       104,431,233       180,869,519       205,316,949       

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

- บรษิทัใหญ่ 183,439,832       155,871,107       205,005,886       285,795,944       

- สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (320,437)           8,194,873          -                  -                  

183,119,395       164,065,980       205,005,886       285,795,944       

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานสว่นทเีป็นของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 0.174               0.113               0.213               0.242               

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 4,932,871,471    4,335,394,403    3,836,880,519    3,842,242,326    

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 238,477,914       271,119,335       -                  -                  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 550,220,981       604,616,681       332,959,231       382,768,954       

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 394,073,200                - -                  -                  

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (3,813,148,880)   (3,090,887,349)   (2,842,952,664)   (2,708,475,820)   

ตน้ทุนการขายสนิคา้ (149,057,813)      (180,386,220)      -                  -                  

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (482,001,770)      (516,123,632)      (327,083,959)      (343,433,534)      

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (261,597,663)               - -                           -

กาํไรขนัต้น 1,409,837,440    1,423,733,218    999,803,127       1,173,101,926    

รายไดอ้นื 382,762,149       174,064,540       520,133,163       218,717,137       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,792,599,589    1,597,797,758    1,519,936,290    1,391,819,063    

คา่ใชจ่้ายในการขาย (170,767,010)      (178,858,106)      (54,800,159)       (60,232,482)       

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (926,453,345)      (798,259,339)      (529,093,233)      (471,913,088)      

กาํไร(ขาดทุน)อนื

- กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน (7,327,696)         (1,201,877)         (9,602,943)         (2,447,857)         

คา่ใชจ่้ายอนื (696,804)           (378,919)           (256,146)           (187,715)           

ตน้ทุนทางการเงนิ (147,908,134)      (105,477,856)      (170,315,207)      (113,419,951)      

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 ข) 43,863,540        37,214,951        -                  -                  

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 14 ข) (99,011,138)       (103,652,987)      -                  -                  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 484,299,002       447,183,625       755,868,602       743,617,970       

ภาษเีงนิได้ 25 (104,740,585)      (110,103,243)      (130,217,554)      (128,889,455)      

กาํไรสาํหรบังวด 379,558,417       337,080,382       625,651,048       614,728,515       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 23 (35,315,186)       2,225,484          (30,175,486)       -                  

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- กาํไร(ขาดทุน)ทยีงัไมร่บัรูจ้าก

การตมีลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผอืขาย 8, 13 (64,020,573)       18,132,915        (64,216,912)       17,873,971        

- สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

กจิการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 14 ข) 67,427,091        (21,377,121)       -                  -                  

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 19 19,867,151        (4,071,681)         18,878,479        (3,574,794)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- สุทธิจากภาษี (12,041,517)       (5,090,403)         (75,513,919)       14,299,177        

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 367,516,900       331,989,979       550,137,129       629,027,692       

การแบ่งปันกาํไร

- บรษิทัใหญ่ 379,963,590       326,168,113       625,651,048       614,728,515       

- สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (405,173)           10,912,269        -                  -                  

379,558,417       337,080,382       625,651,048       614,728,515       

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

- บรษิทัใหญ่ 369,626,721       320,220,675       550,137,129       629,027,692       

- สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (2,109,821)         11,769,304        -                  -                  

367,516,900       331,989,979       550,137,129       629,027,692       

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานสว่นทเีป็นของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 0.447               0.384               0.737               0.724               

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน) ส่วนแบง่กาํไรขาดทุน

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน(ขาด)ทุน ทียงัไม่รบัรูจ้ากการ เบด็เสรจ็อืน ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสาํรอง จากการลงทุน ตีมูลค่ายุติธรรมของ ของกิจการรว่มค้า องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอนืของ ผู้เป็นเจ้าของของ ทีไม่มี รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามญั (สุทธิ) ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เพิมในบริษทัย่อย เงินลงทุนเผอืขาย ตามวิธีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบด็เสรจ็อนื ส่วนของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 849,080,000     6,861,242,864   112,524,039   1,138,693,486  (1,099,295,760)  667,061,498            4,691,437                (130,846,422)            540,906,513          8,403,151,142   261,652,498     8,664,803,640 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จ่ายเงนิปันผล -                -                  -               (339,632,000)    -                  -                        -                        -                         -                      (339,632,000)     -                (339,632,000)   

ขาดทนุจากการลงทนุเพมิในบรษิทัยอ่ย -                -                  -               -                (122,676)           -                        -                        -                         -                      (122,676)           -                (122,676)         

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุเพมิขนึ(ลดลง)จาก

- การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                -                  -               -                -                  -                        -                        -                         -                      -                  (9,263,298)       (9,263,298)      

- การลงทนุในบรษิทัยอ่ย -                -                  -               -                -                  -                        -                        -                         -                      -                  261,284,525     261,284,525    

- การเปลยีนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย -                -                  -               -                -                  -                        -                        -                         -                      -                  (23,544,823)     (23,544,823)     

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -                  -               327,434,637     -                  18,020,582              (21,377,121)             (3,857,423)               (7,213,962)            320,220,675      11,769,304      331,989,979    

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 849,080,000     6,861,242,864   112,524,039   1,126,496,123  (1,099,418,436)  685,082,080            (16,685,684)             (134,703,845)            533,692,551          8,383,617,141   501,898,206     8,885,515,347 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหต ุ24) -                -                  -               (382,086,000)    -                  -                        -                        -                         -                      (382,086,000)     -                (382,086,000)   

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุลดลงจาก

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                -                  -               -                -                  -                        -                        -                         -                      -                  (16,673,937)     (16,673,937)     

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -                  -               346,863,101     -                  (64,104,460)             67,427,091              19,440,989               22,763,620            369,626,721      (2,109,821)       367,516,900    

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 849,080,000     6,861,242,864   112,524,039   1,031,774,594  (1,099,805,884)  463,825,360            53,465,613              (67,646,313)              449,644,660          8,204,460,273   490,181,227     8,694,641,500 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

10



บริษทั ธนบรุ ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ทียงัไมร่บัรู้จากการ ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่า - ทุนสาํรอง ตีมลูค่ายติุธรรมของ องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว หุ้นสามญั (สทุธิ) ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ขาดทุนเบด็เสรจ็อนื ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 849,080,000    6,861,242,864   112,524,039   1,167,419,848   666,393,498           (131,403,507)              534,989,991          9,525,256,742   

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จ่ายเงนิปันผล -               -                  -              (339,632,000)    -                      -                          -                      (339,632,000)     

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -               -                  -              614,728,515     17,873,971             (3,574,794)                 14,299,177            629,027,692      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 849,080,000    6,861,242,864   112,524,039   1,442,516,363   684,267,469           (134,978,301)              549,289,168          9,814,652,434   

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหตุ 24) -               -                  -              (382,086,000)    -                      -                          -                      (382,086,000)     

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -               -                  -              595,475,562     (64,216,912)            18,878,479                (45,338,433)           550,137,129      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 849,080,000    6,861,242,864   112,524,039   1,722,892,715   462,752,093           (69,237,661)               393,514,432          9,939,254,050   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 16 ถงึ 48 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม
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บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 484,299,002         447,183,625         755,868,602         743,617,970         

กําไรกอนภาษีเงินได

รายการปรับปรุง

คาเผื่อ(กลับรายการ)

- หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 14,330,950           10,460,118           14,823,370           8,702,544             

- สินคาเสื่อมสภาพ (308,309)              (899,384)              (408,181)              (1,347)                  

- การดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ 17 (4,833,379)           (11,385)                -                      -                      

กําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย -                      (140,557)              -                      -                        

กําไรจากการจําหนาย - เงินลงทุนระยะสั้น 8 (1,483,759)           -                        -                      -                        

กําไรจากการจําหนาย - เงินลงทุนระยะยาว

ในตราสารทุน 13 (277,881,368)        (52,479,110)         (277,881,368)        (52,479,110)         

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 3,857,432             -                      3,857,432             -                      

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 ข) (43,863,540)         (37,214,951)         -                      -                      

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 14 ข) 99,011,138           103,652,987         -                      -                      

ตัดจําหนายหนี้สูญ 618                      -                      618                      -                      

คาเสื่อมราคา 17 327,560,235         237,639,375         198,016,185         183,182,358         

คาตัดจําหนาย 112,167,599         106,886,846         8,531,610             8,274,471             

คาเชาตัดจําหนาย 2,586,215             1,724,144             -                      -                        

ตัดจําหนายภาษีคางจาย -                      (28,846,154)         -                      -                        

(กําไร)ขาดทุนสุทธจิากการจําหนายที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตวัตน (999,911)              (407,710)              (98,831)                5,956                   

ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 17 5,482,632             378,919                256,146                181,759                

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,601                   -                      -                      -                      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 23 135,104,619         37,924,410           106,270,885         30,399,360           

เงินปนผลรับ (31,345,929)         (29,925,565)         (69,256,562)         (55,996,868)         

รายไดดอกเบ้ียรับ (3,521,268)           (739,626)              (134,458,864)        (74,083,993)         

ตนทุนทางการเงิน 147,908,134         105,477,856         170,315,207         113,419,951         

968,072,712         900,663,838         775,836,249         905,223,051         

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

(ไมรวมผลกระทบของการซื้อ

และการจําหนายบริษัทยอย)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (343,969,701)        (163,404,093)        (2,564,044)           (68,252,739)         

สินคาคงเหลือ (240,220,295)        (15,492,789)         2,801,577             3,952,990             

ตนทุนการพัฒนาโครงการใหบริการ

   ทางการแพทยครบวงจร (88,445,244)         (828,087,601)        -                      -                      

เงินมัดจําที่เรียกคืนไดภายหนึ่งป -                      (40,000,000)         -                      (40,000,000)         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (192,574)              1,360,773             1,531,890             2,550,414             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,823,909)           (2,179,411)           (92,922)                (184,257)              

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (211,946,630)        208,451,980         (17,337,864)         1,534,384             

ภาษีมูลคาเพิ่ม (12,027,183)         (5,933,005)           (1,418,141)           1,688,972             

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 19,156,717           3,436,710             8,877,102             (2,799,870)           

หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น 685,572                (341,488)              54,000                 45,000                 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจาย 23 (19,306,674)         (13,547,430)         (16,497,386)         (12,648,100)         

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 66,982,791           44,927,484           751,190,461         791,109,845         

ดอกเบ้ียรับ 1,189,443             692,410                58,718,114           31,938,493           

      จายดอกเบี้ยเงินสดจายตนทุนทางการเงิน (136,108,250)        (94,490,703)         (163,691,682)        (102,908,700)        

      จายภาษีเงินไดนิติบุคคลเงินสดจายภาษีเงินได (201,940,838)        (149,859,734)        (175,306,604)        (138,496,188)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (269,876,854)        (198,730,543)        470,910,289         581,643,450         

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (5,428)                  (5,372)                  -                      -                      

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจาย 8 (95,000,000)         (20,000,000)         -                        -                        

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ 8 126,000,000         -                      -                      -                      

เงินฝากสถาบันการเงินตดิภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 28,347                 2,590,696             -                      2,552,700             

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ 283,027,276         1,896                   283,027,276         1,896                   

เงินลงทุนในบริษัทรวม - เงินสดจาย -                      (5,778,000)           -                      (5,778,000)           

เงินลงทุนในบริษัทยอย - เงินสดจาย -                      (34,723,853)         -                      (229,895,726)        

เงินลงทุนในกิจการรวมคา - เงินสดจาย 14 (251,542,719)        (479,946,997)        (251,542,719)        (479,946,997)        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ -                      82,173,910           -                        82,173,910           

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจาย 16 (600,531)              (5,600,000)           (600,531)              -                      

เงินสดจายลวงหนาคาสิทธิการเชาที่ดินเพิ่มขึ้น -                      (1,000,000)           -                      -                      

เงินสดจายหนี้สินภายใตสญัญาสิทธกิารเชาที่ดิน -                      (1,000,000)           -                      -                      

เงินสดจายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,678,531,749)     (852,961,097)        (219,036,145)        (235,138,737)        

เงินสดจายเพื่อซื้อ - สินทรัพยไมมีตัวตน (83,474,134)         (48,455,747)         (7,508,252)           (3,502,920)           

เงินสดจายเพื่อซื้อ - สิทธิการเชาที่ดิน (32,600,000)         (30,000,000)         -                      -                      

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยของบริษัท

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากัด -                      (5,295,726)           -                      -                        

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธ)ิ

และสนิทรัพยไมมีตัวตน (สุทธ)ิ 1,231,427             777,239                225,710                142,207                

เงินสดจายเงินจายลวงหนาคาเชา -                      (68,991,300)         -                      -                        

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เก่ียวของกัน

- เงินสดรับ 26 ค) -                      -                        783,519,658         5,000,000             

- เงินสดจาย 26 ค) -                      (13,722,979)         (2,160,500,000)     (1,567,722,980)     

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทอื่นและหลักทรัพยเผื่อขาย 47,530,499           44,060,166           69,256,562           55,996,868           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,683,937,012)     (1,437,877,164)     (1,503,158,441)     (2,376,117,779)     

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

14



บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 767,126,118         2,252,108,008      827,000,000         2,245,000,000      

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน - เงินสดรับ 26 ง) -                      -                        15,000,000           -                        

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน - เงินสดจาย 26 ง) -                      -                        (15,000,000)         -                        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ 22 1,920,000,000      -                        1,000,000,000      -                        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจาย 22 (305,000,000)        (75,000,000)         (305,000,000)        (75,000,000)         

เงินสดจายจากคาธรรมเนียมเงินกูจายลวงหนา (2,600,000)           -                        (1,500,000)           -                        

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสญัญาเชาการเงิน (3,323,581)           (2,465,682)           (2,477,186)           (2,128,652)           

เงินสดจายเงินปนผลหุนสามัญ (379,080,615)        (335,100,852)        -                      (335,100,852)        

เงินสดจายปนผลของบริษัทยอยที่จาย

ใหสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (16,720,793)         (9,501,313)           (379,080,615)        -                      

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,980,401,129      1,830,040,161      1,138,942,199      1,832,770,496      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 26,587,263           193,432,454         106,694,047         38,296,167           

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 768,091,339         775,301,416         495,279,542         411,121,283         

รายการที่ไมใชเงินสด

ลูกหนี้จากการขายสินทรัพยถาวร 22,500                 22,500                 -                      -                      

เจาหนี้คงคางจากการซื้อในระหวางงวด 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 21 818,384,769         322,743,036         61,707,219           61,344,105           

- สินทรัพยไมมีตัวตน 21 1,605,703             1,678,538             -                      1,297,861             

- สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธ)ิ 25,273,148           2,042,692             4,814,246             1,914,972             

เงินปนผลคางจาย 21 15,639,468           13,209,264           15,203,530           12,726,470           

เงินประกันคากอสราง 21 131,507,743         46,641,181           5,075,069             13,556,594           

โอนที่ดินไปเปนตนทุนการพัฒนาโครงการ

ใหบริการทางการแพทยครบวงจร 6,704,580             -                      -                      -                      

โอนที่ดินไปเปนสินคาคงเหลือ 6,782,089             -                      -                      -                      

โอนเปลี่ยนประเภทเงินใหกูยืมระยะยาวเปน

เงินใหกูยืมระยะสั้น -                      -                      -                      81,300,000           

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินในหนา 16 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
ส ำนักงำนแห่งใหญ่ : ตัง้อยู่เลขที ่34/1 ถนนอสิรภำพ แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700 
ส ำนักงำนสำขำ 1 : ตัง้อยู่เลขที ่43/4 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทววีฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10170 
ส ำนักงำนสำขำ 2 : ตัง้อยู่เลขที ่18 ถนนอนุภำษภูเกต็กำร ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 
ส ำนักงำนสำขำ 3 : ตัง้อยู่เลขที ่261/40 หมู่ที ่10 ต ำบลหนองปรอื อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุร ี20150 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัในกจิกำรโรงพยำบำล โดยมบีรษิทัย่อยประกอบธุรกจิอื่น ๆ ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ขอ้ 15 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำกลุ่มกจิกำร 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั  
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิขอ้ 4 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำรมำถอืปฏบิตัแิลว้และไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนดงักล่ำว
ต่อกลุ่มกจิกำร 
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4 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้เป็นรำยกำร
ปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มกิจกำรได้ใชว้ธิปีฏบิตัิที่ผ่อน
ปรนส ำหรบัสญัญำทีเ่สรจ็สมบูรณ์แล้วและสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็น
สำระส ำคญั ได้แก่ กิจกำรขำยอสงัหำริมทรพัย์ เนื่องจำกรำคำขำยได้รวมรำคำของรำยกำรของแถมต่ำงๆ เช่น กำรแถม
เฟอร์นิเจอร ์กำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย์ ค่ำโอนกรรมสทิธิแ์ละค่ำส่วนกลำง เป็นต้น ในกรณีทีก่ลุ่มกิจกำรยงัไม่ไดส้่งมอบของ
แถมและยงัไม่ไดใ้หบ้รกิำรต่ำงๆ แก่ลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรต้องท ำกำรปรบัปรุงรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัของแถม
และบนัทกึมูลค่ำดงักล่ำวเป็นรำยไดร้อกำรรบัรูจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด ส ำหรบัค่ำโอนกรรมสทิธิแ์ละค่ำส่วนกลำงถอืเป็นสิง่ตอบแทนที่
กลุ่มกจิกำรจ่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึจดัประเภทค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวโดยน ำไปหกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 มำถอืปฏบิตัแิลว้พบว่ำไม่มี
ผลกระทบที่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ดงันัน้ผูบ้รหิำรจงึพจิำรณำไม่ปรบัปรุงผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัที ่15 ทีม่ผีลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในข้อมูลทำงกำรเงนิในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิเรื่องรำยไดฉ้บบัใหม่เทยีบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

จ ำนวนเงิน 
ตำมท่ีรำยงำน 

ผลกระทบจำก 
มำตรฐำนใหม่ 

ตำมมำตรฐำน 
รำยได้ฉบบัก่อน 

บำท บำท บำท 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,982,742,658 (27,320,357) 1,955,422,301 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

จ ำนวนเงิน 
ตำมท่ีรำยงำน 

ผลกระทบจำก 
มำตรฐำนใหม่ 

ตำมมำตรฐำน 
รำยได้ฉบบัก่อน 

บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด 394,073,200  29,711,666  423,784,866  
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 238,477,914    1,233,376  239,711,290  
ตน้ทุนจำกกำรขำยหอ้งชุด  (261,597,663)   1,484,570   (260,113,093) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (170,767,010)  (5,109,255)  (175,876,265) 
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4.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย เมื่อมูลค่ำตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย
และกำรขำยนัน้ต้องมคีวำมเป็นไปไดสู้งมำก สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชี
กบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 

 
5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่ ีนัยส ำคญัมำใช้ในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งทีม่ำของข้อมูลทีส่ ำคญัของควำมไม่แน่นอนในประมำณกำรทีม่อียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

6 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี
 
  มูลค่ำยุติธรรม 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ระดบั บำท บำท บำท บำท 
      

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย      
   (หมำยเหตุ 8, 13) 1 625,921,455 724,604,177 532,727,387 602,090,207 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของล ำดบัขัน้มลูค่ำยุตธิรรมระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรค ำนวณหำมลูค่ำยุตธิรรม 
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7 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 5 ส่วนงำนหลกั คอื (1) กจิกำรโรงพยำบำล (2) กจิกำรบรหิำรจดักำรโรงพยำบำล (3) กจิกำร Healthcare Solution Provider (4) กิจกำรพฒันำและจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อใชใ้น
กจิกำรโรงพยำบำล และ (5) กจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บำท) 
       กิจกำรพฒันำและจ ำหน่ำย      
   กิจกำรบริหำรจดักำร กิจกำร โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 กิจกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำล Healthcare Solution Provider ในกิจกำรโรงพยำบำล กิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ ระหว่ำงกนั 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 4,945,455,909 4,341,619,010 -       -        -       -        -       -        -       -       (12,584,438) (6,224,607) 4,932,871,471 4,335,394,403 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ -       -        -       -        246,797,429 286,639,902 -       -        -       -       (8,319,515) (15,520,567) 238,477,914 271,119,335 
รำยได้จำกกำรให้บรกิำร 1,768,000 12,942,082 541,929,000 567,519,533 7,323,572 9,831,362 17,502,233 20,904,514 -       -       (18,301,824) (6,580,810) 550,220,981 604,616,681 
รำยได้จำกกำรขำยหอ้งชุด -       -        -       -        394,073,200 -        -       -        -       -       -       -       394,073,200 -       
ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล (3,783,534,770) (3,094,370,606) -       -        -       -        -       -        -       -       (29,614,110) 3,483,257 (3,813,148,880) (3,090,887,349) 
ตน้ทุนกำรขำยสนิค้ำ -       -        -       -        (151,650,261) (186,357,120) -       -        -       -       2,592,448 5,970,900 (149,057,813) (180,386,220) 
ตน้ทุนกำรให้บรกิำร (1,768,000) (8,324,614) (480,783,728) (503,590,205) (4,023,496) (5,571,963) (12,563,963) (11,221,504) -       -       17,137,417 12,584,654 (482,001,770) (516,123,632) 
ตน้ทุนจำกกำรขำยห้องชุด -       -        -       -        (264,867,848) -        -       -        -       -       3,270,185 -       (261,597,663) -       
ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,161,921,139 1,251,865,872 61,145,272 63,929,328 227,652,596 104,542,181 4,938,270 9,683,010 -       -       (45,819,837) (6,287,173) 1,409,837,440 1,423,733,218 
               
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ไดปั้นส่วน:               
   รำยได้อื่น             382,762,149 174,064,540 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร             (1,097,220,355) (977,117,445) 
   ก ำไร(ขำดทุน)อื่น             (7,327,696) (1,201,877) 
   ค่ำใชจ่้ำยอื่น             (696,804) (378,919) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (147,908,134) (105,477,856) 
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม             43,863,540 37,214,951 
   ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ             (99,011,138) (103,652,987) 
   ภำษีเงนิได้             (104,740,585) (110,103,243) 
ก ำไรส ำหรบังวด             379,558,417 337,080,382 
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กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 5 ส่วนงำนหลกั คอื (1) กจิกำรโรงพยำบำล (2) กจิกำรบรหิำรจดักำรโรงพยำบำล (3) กจิกำร Healthcare Solution Provider (4) กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ใน
กิจกำรโรงพยำบำล และ (5) กิจกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (บำท) 
       กิจกำรพฒันำและจ ำหน่ำย       
     กิจกำร โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้       
 กิจกำรโรงพยำบำล กิจกำรบริหำรจดักำรโรงพยำบำล Healthcare Solution Provider ในกิจกำรโรงพยำบำล กิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ กำรตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั รวม 
  ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  
  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  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 
               

สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน 8,803,796,585 6,467,779,152 571,347,191 661,423,512 3,478,106,376 3,259,650,479 20,823,980 23,778,432 5,057,725 10,455,139 840,993,436 927,029,602 13,720,125,293 11,350,116,316 
เงนิลงทุนตำมวธิส่ีวนได้เสยี 2,061,352,871 1,809,810,153 -       -       -       -       -       -       -       -       (261,904,972) (257,999,894) 1,799,447,899 1,551,810,259 
สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน 13,301,550,711 12,591,918,962 166,509,665 149,432,050 810,634,936 487,473,641 300,000 2,805 1,840,507,208 1,822,565,548 (11,481,942,608) (10,026,388,100) 4,637,559,912 5,025,004,906 
รวมสนิทรพัย์ 24,166,700,167 20,869,508,267 737,856,856 810,855,562 4,288,741,312 3,747,124,120 21,123,980 23,781,237 1,845,564,933 1,833,020,687 (10,902,854,144) (9,357,358,392) 20,157,133,104 17,926,931,481 
               
หนี้สนิตำมส่วนงำน 5,881,133,693 4,012,275,687 146,456,898 176,881,041 299,169,558 615,672,536 10,388,955 8,996,570 4,448,221 5,244,914 (143,967,726) (89,553,991) 6,197,629,599 4,729,516,757 
หนี้สนิที่ไม่ไดปั้นส่วน 6,410,885,911 5,014,553,691 52,647,073 119,948,441 3,017,020,761 2,156,352,808 25,774,265 26,074,360 1,704,566,940 1,674,385,832 (5,946,032,945) (4,519,784,945) 5,264,862,005 4,471,530,187 
รวมหนี้สนิ 12,292,019,604 9,026,829,378 199,103,971 296,829,482 3,316,190,319 2,772,025,344 36,163,220 35,070,930 1,709,015,161 1,679,630,746 (6,090,000,671) (4,609,338,936) 11,462,491,604 9,201,046,944 
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8 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
เงนิลงทุนระยะสัน้ของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำยในหน่วยลงทุนประเภทสะสมทรพัย์ในตรำสำรหนี้และ 
ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิทีถ่อืไวร้ะยะสัน้ 
 
เงนิลงทุนระยะสัน้มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

 
 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรหน้ี บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนต้นงวด/ปี 134,865,837 127,942,325 14,194,831 108,199,517 
บวก เงนิลงทุนเพิม่จำกกำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้     
    ในระหว่ำงงวด/ปี -       928,198 -       -       
บวก เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงงวด/ปี 95,000,000 100,000,000 -       -       
หกั จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในระหว่ำงงวด/ปี (124,516,241) (94,004,686) -       (94,004,686) 
รำคำทุนปลำยงวด/ปี 105,349,596 134,865,837 14,194,831 14,194,831 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรม     
   ของเงนิลงทุนเผื่อขำย 2,994,994 2,641,184 955,691 814,134 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรมของ     
   เงนิลงทุนเผื่อขำยเพิม่จำกกำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -       15,914 -       -       
มลูค่ำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี 108,344,590 137,522,935 15,150,522 15,008,965 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

 
 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรทุน บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนต้นงวด/ปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงงวด/ปี -       -       -       -       
หกั จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในระหว่ำงงวด/ปี -       -       -       -       
รำคำทุนปลำยงวด/ปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำ     
   ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (649,521) 272,830 (649,521) 272,830 
มลูค่ำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี 5,599,150 6,521,501 5,599,150 6,521,501 
     

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 113,943,740 144,044,436 20,749,672 21,530,466 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนจ ำนวน 1,483,759 บำท 
(ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทไดร้บัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนระยะสัน้ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 139,100 บำท 
(ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 136,750 บำท) 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะสัน้ - หลกัทรพัย์เผื่อขำยวดัตำมรำคำเสนอซื้อล่ำสุดทีอ่้ำงองิจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีมลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 ของล ำดบัขัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น (สุทธ)ิ  1,090,299,683 783,198,630 377,492,011 398,741,443 
 - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (สุทธ)ิ 26 ก) 50,746,324 52,449,904 44,473,310 39,882,373 
  1,141,046,007 835,648,534 421,965,321 438,623,816 
      
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัอื่น  7,049,990  5,805,603 4,643,509 3,931,670 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) 30,560,104  10,015,600 7,763,179 8,685,811 
  37,610,094 15,821,203 12,406,688 12,617,481 
      
ดอกเบีย้คำ้งรบั - บรษิทัอื่น  7,217 13,935 -       -       
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 2,747,017 547,266 510,988,749 435,386,791 
  2,754,234 561,201 510,988,749 435,386,791 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      
    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) -       -       (44,661,690) (44,661,690) 
  2,754,234 561,201 466,327,059 390,725,101 
      
เงนิทดรองจ่ำย - บรษิทัอื่น  1,328,342 4,237,504 989,013 591,263 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  21,348,301 15,987,370 11,057,489 6,845,895 
  1,204,086,978 872,255,812 912,745,570 849,403,556 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ยอดคงเหลอืของลูกหนี้กำรคำ้ แยกรำยละเอยีดตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน (สุทธิ)     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 318,802,951 301,890,634 132,461,813  156,791,363 
อำยุหนี้คำ้งช ำระ     
   1 - 90 วนั 77,852,568  77,324,790 19,542,307  36,896,303 
   91 - 180 วนั 19,927,640  13,737,916 8,001,902  3,040,988 
   181 - 365 วนั 45,240,174  14,068,628 36,771,086  8,289,826 
   มำกกว่ำ 365 วนั 37,067,848 31,048,375 31,724,462 26,811,970 
 498,891,181 438,070,343 228,501,570 231,830,450 
หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (38,912,443) (28,812,693) (33,561,384) (22,969,214) 
 459,978,738 409,257,650 194,940,186 208,861,236 
ลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 630,320,945 373,940,980 182,551,825 189,880,207 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น (สุทธ)ิ 1,090,299,683 783,198,630 377,492,011 398,741,443 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (สุทธิ)     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 24,456 6,550 8,097,993 2,208,221 
อำยุหนี้คำ้งช ำระ     
   1 - 90 วนั 88,045 85,475 10,825,106  7,460,675 
   91 - 180 วนั 11,855,403 1,700 4,522,639  1,756,272 
   181 - 365 วนั 768,044 11,233,166 1,758,596  5,721,010 
   มำกกว่ำ 365 วนั 4,106,376 -       4,807,376 3,266,604 
 16,842,324 11,326,891 30,011,710 20,412,782 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -       -       -       -       
 16,842,324 11,326,891 30,011,710 20,412,782 
ลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 38,135,200 41,123,013 18,692,800 19,469,591 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,231,200) -       (4,231,200) -       
 33,904,000 41,123,013 14,461,600 19,469,591 
ลูกหนี้กำรคำ้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ 50,746,324 52,449,904 44,473,310 39,882,373 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยำและเวชภณัฑ์ 138,163,395 114,654,120 72,491,591 74,694,978 
อุปกรณ์กำรแพทย์ 92,220,140 94,885,230 -       -       
พสัดุและวสัดุสิน้เปลอืง 6,873,180 7,575,327 6,451,475 7,049,665 
หอ้งชุดเพื่อขำย 1,141,043,417 913,370,443 -       -       
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ - ยำและเวชภณัฑ์ (1,409,393) (1,244,389) -       -       
  - อุปกรณ์กำรแพทย์ (7,137,481) (7,202,613) -       -       
  - พสัดุ (56,735) (464,916) (56,735) (464,916) 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง - อุปกรณ์กำรแพทย ์ 4,540,067 5,352,695 -       -       
 1,374,236,590 1,126,925,897 78,886,331 81,279,727 

 
11 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
    บำท  บำท 
     

ทีด่นิเพื่อกำรพฒันำ   1,092,761,605 1,024,340,366 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วกบัโครงกำร   299,423,438 257,680,024 
ดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุน   10,048,505 25,063,334 
   1,402,233,548 1,307,083,724 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
   

ทีด่นิ 83,000,000 -        
 83,000,000 -        
 

ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิกบับรษิทั รำชพฒันำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ในรำคำ 96.50 ล้ำนบำท ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึจดัประเภททีด่นิดงักล่ำวจำกเดมิทีแ่สดงเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ไปเป็น
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยด้วยมูลค่ำตำมบัญช ีณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้รบัเงินมดัจ ำจำกบรษิัท 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิจ ำนวน 1,000,000 บำท (หมำยเหตุ 21) 
 

13 เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 
 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำยมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
เงินลงทุนในหุ้นสำมญั   
มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด/ปี 604,701,090 604,702,986 
หกั  เงนิลงทุนลดลงจำกกำรลดมลูค่ำหุน้ในหุน้สำมญั -       (1,896) 
หกั  จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในระหว่ำงงวด/ปี (222,000,000) -       
ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย 129,276,625 (24,141,349) 
มลูค่ำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี 511,977,715 580,559,741 
 

ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 
จ ำนวน 277,881,368 บำท โดยเป็นกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรที่ยงัไม่รบัรูจ้ำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย
จ ำนวน 216,854,092 บำท จำกเดิมที่แสดงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยงัก ำไรหรือขำดทุน  (ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2561: ไม่ม)ี 
 

บรษิัทได้รบัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 17,821,387 บำท 
(ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 18,003,896 บำท) 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำยวดัตำมรำคำเสนอซื้อล่ำสุดที่อ้ำงอิงจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ี
มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 ของล ำดบัขัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกจิกำรร่วมคำ้ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
    ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สดัส่วนกำรถือหุ้น มูลค่ำเงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย) มูลค่ำเงินลงทุน (วิธีรำคำทุน) 
   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  
   ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 สถำนท่ีประกอบธรุกิจ/   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ  ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
         
บริษทัร่วม 
บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั ไทย โรงพยำบำลเอกชน  34.52  34.52 331,769,239 317,817,773 272,762,500 272,762,500 
บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) ไทย โรงพยำบำลเอกชน  31.87  31.87 179,266,934 165,539,430 107,927,000 107,927,000 
     511,036,173 483,357,203 380,689,500 380,689,500 
         
กิจกำรร่วมค้ำ 
Weihai Welly Hospital Company Limited สำธำรณรฐัประชำชนจนี โรงพยำบำลเอกชน  58.00  58.00 488,515,104 478,544,800 782,651,204 782,651,204 
Ar Yu International Health Care Company Limited สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ โรงพยำบำลเอกชน  40.00  40.00 799,896,624 589,908,256 898,012,168 646,469,449 
     1,288,411,728 1,068,453,056 1,680,663,372 1,429,120,653 

 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรมกีำรทบทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ โดยพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ และทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคต
ของบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้ รวมทัง้ปัจจยัอื่น 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ข) กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สุทธ)ิ และกจิกำรร่วมคำ้ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัร่วม     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 483,357,203 454,725,259 380,689,500 374,911,500 
เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงงวด/ปี -       5,778,000 -       5,778,000 
ส่วนแบ่งผลก ำไรระหว่ำงงวด/ปี 43,863,540 40,872,483 -       -       
เงนิปันผลรบัระหว่ำงงวด/ปี (16,184,570) (18,018,539) -       -       
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี (สุทธ)ิ 511,036,173 483,357,203 380,689,500 380,689,500 
     
กิจกำรร่วมค้ำ     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 1,068,453,056 740,375,032 1,429,120,653 949,173,656 
เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงงวด/ปี 251,542,719 479,946,997 251,542,719 479,946,997 
ส่วนแบ่งขำดทุนระหว่ำงงวด/ปี (99,011,138) (133,216,058) -       -       
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
   ของกจิกำรร่วมคำ้ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 67,427,091 (18,652,915) -       -       
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี (สุทธ)ิ 1,288,411,728 1,068,453,056 1,680,663,372 1,429,120,653 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรไดม้มีติ
เหน็ชอบใหบ้รษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัเพิม่ทุนของกจิกำรร่วมคำ้ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิเป็นเงนิจ ำนวน 8.00 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ ในระหว่ำงไตรมำส 2 พ.ศ. 2562 กิจกำรร่วมค้ำดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุ้น บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน 
ในเดอืนพฤษภำคมและเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงนิจ ำนวน 8.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (เทียบเท่ำ 251.54 
ลำ้นบำท) กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืครองของกลุ่มกจิกำร 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
ก) ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 

       ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     วิธีรำคำทุน เงินปันผลรบั 
       ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุ 
   ทุนช ำระแล้ว (จ ำนวนเงิน) สดัส่วนกำรถือหุ้น 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 วนัท่ี 30 กนัยำยน 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว         
    30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม   ค่ำเผ่ือกำร  มูลค่ำเงินลงทุน   ค่ำเผ่ือกำร มูลค่ำเงินลงทุน  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 จดัตัง้ขึ้น   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  มูลค่ำเงินลงทุน ด้อยค่ำเงินลงทุน  (สทุธิ)  มูลค่ำเงินลงทุน ด้อยค่ำเงินลงทุน  (สทุธิ)  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อยโดยตรง ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
               
บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) ไทย กจิกำรโรงพยำบำลเอกชน 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 
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั ไทย บรหิำรจดักำรและใหบ้รกิำรรกัษำ             
     เฉพำะดำ้นโรคหวัใจ 100,000,000 100,000,000  99.98  99.98 249,880,000 -        249,880,000 249,880,000 -        249,880,000 -        -        
บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิ้ง จ ำกดั  ไทย ธุรกจิบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พื่อผูสู้งอำยุ             
   (เดิมชื่อ บรษิทั พรเีมยีร ์โฮม เฮลท์ แคร ์จ ำกดั)     และทีพ่กัอำศยั 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 -        -        
บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั  ไทย จ ำหน่ำยยำ และวสัดุเครื่องมอืทำงทนัตกรรม 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 -        -        
บรษิทั รำชธำนี เรยีลตี้ จ ำกดั ไทย พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 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 -        -        
บรษิทั ธนบุรพีฒันำทีด่นิ จ ำกดั ไทย พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 800,000,000 800,000,000  99.78  99.78 798,256,400 (798,256,400) -        798,256,400 (798,256,400) -        -        -        
บรษิทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอก็ซ์เปอรต์สี จ ำกดั ไทย ใหค้ ำปรกึษำและเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 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 -        -        
บรษิทั โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ธนบุร ีจ ำกดั ไทย กจิกำรโรงพยำบำลเอกชน 90,000,000 90,000,000  99.99  99.99 90,000,000 -        90,000,000 90,000,000 -        90,000,000 -        -        
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั  ไทย กจิกำรโรงพยำบำลเอกชน 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 -        -        
บรษิทั ธนรำษฎรท์ุง่สง จ ำกดั  ไทย กจิกำรโรงพยำบำลเอกชน 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 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ข) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีรำคำทุน 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 5,320,016,139 5,013,323,639 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี -       306,692,500 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี (สุทธ)ิ 5,320,016,139 5,320,016,139 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดท้บทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพจิำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตของบรษิัทย่อย
รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ แล้วเห็นสมควรให้บนัทกึค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
เป็นจ ำนวน 834.37 ลำ้นบำท 

 
16 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) 

 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธิ) ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 172,447,736 252,542,536 118,300,567 147,995,367 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่นเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี 600,531 5,600,000 600,531 -       
โอนไปเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -       (56,000,000) -       -       
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่นในบรษิทัอื่น     
   ระหว่ำงงวด/ปี -       (29,694,800) -       (29,694,800) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี (สุทธ)ิ 173,048,267 172,447,736 118,901,098 118,300,567 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ทบทวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ แล้ว 
เห็นสมควรให้บันทกึค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน  
1,917,119 บำท 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้รบัเงินปันผลจำกเงินลงทุนระยะยำวอื่นรวมเป็นเงิน 
13,385,442 บำท และเฉพำะบรษิทั 13,085,442 บำท (ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกจิกำรไดร้บั
เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนระยะยำวรวมเป็นเงนิ 11,784,919 บำท และเฉพำะบรษิทั 11,484,919 บำท)  
 

17 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
   ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บำท  บำท 
   

รำคำทุน 10,169,004,405 6,441,119,391 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (3,309,952,192) (2,752,807,382) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (10,286,032) -       
รำคำตำมบญัชีสุทธิต้นงวด 6,848,766,181 3,688,312,009 
ซื้อสนิทรพัย์ 1,542,496,564 229,705,594 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย์ 143,937,717 373,976  
ตน้ทุนกำรกูย้มื 36,412,620 -       
จดัประเภทไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนถอืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (83,000,000) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (18,672,019) (12,790,315) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 18,440,503 12,663,436  
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (46,760,572) (12,699,937) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 41,277,940 12,443,791  
 - กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 4,833,379 -       
ค่ำเสื่อมรำคำ (327,443,539) (198,016,185) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด 8,160,288,774 3,719,992,369  
   

รำคำทุน 11,743,418,715 6,645,708,709  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (3,577,677,288) (2,925,716,340) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (5,452,653) -       
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด 8,160,288,774 3,719,992,369  



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สนิทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรและบรษิัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะ และ
เครื่องใชส้ ำนักงำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำทุน 44,595,810 16,124,943 20,155,080 14,672,384 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (13,858,038) (4,975,922) (7,119,020) (4,127,136) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,737,772 11,149,021 13,036,060 10,545,248 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ทีด่นิบำงรำยกำรของบรษิทั ซึ่งมมีูลค่ำต้นทุนจ ำนวน 16.00 ล้ำนบำท ไดถู้กจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงนิ
เพื่อเป็นหลกัประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทได้  
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562  
 
เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งจ ำนวน 155.00 ล้ำนบำท  
โดยน ำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งไปจดจ ำนองไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ที่ดนิและสิง่ปลูกสรำ้งบำงรำยกำรของบรษิทัย่อย ซึ่งมมีูลค่ำต้นทุนจ ำนวน 987.11 ล้ำนบำท (วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 305.60 ล้ำนบำท) ได้ถูกจดจ ำนองไว้กับสถำบันกำรเงนิเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงนิ และหนังสอืค ้ำประกนั (หมำยเหตุ 20, 22 และ 28) 
 

18 สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด/ปี 2,271,893,072 2,372,990,701 11,397,260 12,197,260 
สทิธกิำรเช่ำเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี     
   - ของบรษิทัย่อย 30,600,000 30,000,000 -       -       
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำย (99,581,816) (131,097,629) (598,355) (800,000) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด/ปี 2,202,911,256 2,271,893,072 10,798,905 11,397,260 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยจ่ำยช ำระค่ำตอบแทนสทิธกิำรเช่ำเพิม่เติมจ ำนวน 30.60 ล้ำนบำท 
ตำมทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ (หนี้สนิ) ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญช ี(สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (202,020,718) (311,314,514) (104,900,073) (146,317,681) 
เพิม่(ลด)จำกกำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -       21,917 -       -       
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 25) 56,137,187 65,355,117 13,903,367 (1,869,759) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 19,867,151 43,916,762 18,878,479 43,287,367 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี (126,016,380) (202,020,718) (72,118,227) (104,900,073) 
     
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ)     
   ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 154,564,875 120,322,614 -       -       
   - หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (280,581,255) (322,343,332) (72,118,227) (104,900,073) 
 (126,016,380) (202,020,718) (72,118,227) (104,900,073) 
 

20 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิธนำคำร 3,451,409,288  2,649,751,222 3,410,000,000 2,583,000,000 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 2,259,646  19,964,767 -        -        
ทรสัตร์ซีที 54,318,847 71,145,674 -        -        
 3,507,987,781 2,740,861,663 3,410,000,000 2,583,000,000 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
      31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 

 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 

     

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิธนำคำร  อตัรำดอกเบีย้ 
 ตลำดเงนิและ 
 MLR รอ้ยละ 
 6.25 

 อตัรำดอกเบีย้ 
 ตลำดเงนิและ 
 MLR รอ้ยละ 
 6.25 

 อตัรำดอกเบีย้ 
 ตลำดเงนิ 

 อตัรำดอกเบีย้ 
 ตลำดเงนิ 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร  MOR  MOR -        -        
ทรสัตร์ซีที  อตัรำดอกเบีย้  อตัรำดอกเบีย้ -        -        
  ตลำดเงนิ  ตลำดเงนิ   

 
วงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งบำงรำยกำรของกลุ่มกจิกำร
และบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรของบรษิทัย่อยค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิธนำคำรของกลุ่มกจิกำรเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิประเภทช ำระคนืเมื่อทวงถำม และตัว๋สญัญำ
ใชเ้งนิอำยุไม่เกนิ 5 เดอืน และมกี ำหนดช ำระคนืในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ตัว๋สญัญำใชเ้งนิประเภท
ช ำระคนืเมื่อทวงถำมและตัว๋สญัญำใช้เงนิอำยุไม่เกนิ 6 เดอืน และมกี ำหนดช ำระคนืในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562) และเฉพำะบรษิัท
เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิประเภทช ำระคืนเมื่อทวงถำม และตัว๋สญัญำใช้เงนิอำยุไม่เกิน 3 เดอืน และมกี ำหนดช ำระคนืในเดอืนธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ตัว๋สญัญำใช้เงนิประเภทช ำระคนืเมื่อทวงถำม และตัว๋สญัญำใช้เงนิอำยุไม่เกิน 6 เดือน 
และมกี ำหนดช ำระคนืในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ทรสัต์รซีทีของกลุ่มกิจกำรเป็นสนิเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง 
ซึง่เป็นสนิเชื่อระยะสัน้อำยุไม่เกนิ 180 วนั ส ำหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรซื้อเวชภณัฑ์และอุปกรณ์กำรแพทยจ์ำกต่ำงประเทศ 
 
ในระหว่ำงไตรมำส 3 พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส ำหรบัเลตเตอร์ออฟเครดิตต่ำงประเทศ และทรสัต์รีซีท  
กบัธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมวีงเงนิสนิเชื่อที่สำมำรถเบิกใช้ได้จ ำนวน 100.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นวงเงนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั 
วงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำวเป็นวงเงนิร่วมระหว่ำง บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น   506,632,493 719,516,579 248,840,565 240,890,628 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 4,561,257 4,001,221 6,904,545 4,962,220 
เจำ้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น  71,405,487 59,764,635 40,996,666 40,842,964 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 2,724,330 1,658,029 39,400,699 28,333,062 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร      
   - บรษิทัอื่น  818,384,769 743,281,412 58,232,819  44,901,800 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) -       -       3,474,400  42,750 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน      
   - บรษิทัอื่น  1,605,703 15,889,500 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - บรษิทัอื่น  38,597,509 28,973,118 34,015,138   28,930,257 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย  15,639,468 12,680,939 15,203,530 12,198,145 
ค่ำแพทยค์ำ้งจ่ำย  114,923,208 101,473,228 86,692,898 89,250,011 
เงนิเดอืน ค่ำแรงและโบนัสคำ้งจ่ำย  127,306,104 149,180,441 103,552,248 126,482,843 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - บรษิทัอื่น  66,319,721 55,108,382 27,045,444 36,900,520 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) 744,206 817,463 744,206 817,463 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ - บรษิทัอื่น  27,404,272 23,073,709 14,972,990 18,008,414 
เงนิประกนัค่ำก่อสรำ้ง  131,507,743 69,708,079 5,075,069 12,972,451 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำจองหอ้งชุด  28,527,548 73,528,099 -       -       
รำยไดร้อกำรรบัรูจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด  24,390,080 -       -       -       
เงนิมดัจ ำรบั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12, 26 ก) 1,000,000 -       -       -       
อื่น  1,068,760 832,310 -       -       
  1,982,742,658 2,059,487,144 685,151,217 685,533,528 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมตีัว๋สญัญำใชเ้งนิคงคำ้งจ ำนวน 14 ฉบบั ที่ออกให้แก่เจำ้หนี้ส ำหรบัค่ำก่อสรำ้ง
รวมเป็นเงนิจ ำนวน 298.74 ล้ำนบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : มีตัว๋สญัญำใช้เงนิคงค้ำงจ ำนวน 8 ฉบับ ที่ออกให้แก่เจ้ำหนี้
ส ำหรบัค่ำก่อสรำ้งรวมเป็นเงนิจ ำนวน 155.28 ล้ำนบำท) ตัว๋สญัญำใช้เงนิดงักล่ำวเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิแบบไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท  
มอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 ต่อปี และมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยบันทกึตัว๋สญัญำใชเ้งนิคงค้ำง 
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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22 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 3,450,000,000 3,550,000,000 3,450,000,000 3,550,000,000 
เงนิกูเ้พิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี 1,920,000,000 -       1,000,000,000 -       
จ่ำยช ำระคนืระหว่ำงงวด/ปี (305,000,000) (100,000,000) (305,000,000) (100,000,000) 
 5,065,000,000 3,450,000,000 4,145,000,000 3,450,000,000 
ค่ำธรรมเนียมเงนิกู้จ่ำยล่วงหน้ำ (สุทธ)ิ (7,633,042) (6,283,675) (6,589,566) (6,283,675) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 5,057,366,958 3,443,716,325 4,138,410,434 3,443,716,325 
หกั  ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (757,500,000) (400,000,000) (720,000,000) (400,000,000) 
 4,299,866,958 3,043,716,325 3,418,410,434 3,043,716,325 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 757,500,000 400,000,000 720,000,000 400,000,000 
ครบก ำหนดภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,815,340,000 2,410,000,000 3,010,000,000 2,410,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 492,160,000 640,000,000 415,000,000 640,000,000 
 5,065,000,000 3,450,000,000 4,145,000,000 3,450,000,000 
หกั  ค่ำธรรมเนียมเงนิกูจ้่ำยล่วงหน้ำ (สุทธ)ิ (7,633,042) (6,283,675) (6,589,566) (6,283,675) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำว 5,057,366,958 3,443,716,325 4,138,410,434 3,443,716,325 

 

ในระหว่ำงไตรมำสที ่3 พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ ำสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบรษิทั
เป็นผูค้ ้ำประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยดงักล่ำวภำยใต้วงเงนิค ้ำประกนัจ ำนวน 800.00 ลำ้นบำท 
 

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิเป็นเงนิกู้ยืมในสกุลเงนิบำท มีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง MLR ลบอัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระคนืภำยในระยะเวลำตำมทีร่ะบุไวใ้นแต่ละสญัญำ 
 

กลุ่มกิจกำรอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของสญัญำเงนิกู้ยมื ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบัติตำม เช่นกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูบ้รหิำร Negative Pledge และเงื่อนไขอื่น ๆ ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืทีไ่ดก้ ำหนดไวส้ ำหรบัวงเงนิกู้ยมืในแต่ละสญัญำ 
 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนกับธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งโดยมีวงเงนิสนิเชื่อที่สำมำรถเบิกใช้ได้จ ำนวน 400.00 ล้ำนบำท 
วงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำวเป็นวงเงนิร่วมระหว่ำง 3 บรษิัท คอื บรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ศูนย์หวัใจ โรงพยำบำลธนบุรี 
จ ำกดั และ บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั (เดมิชื่อ “บรษิทั พรเีมยีร ์โฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกดั”) กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตำมที่
ระบุไวใ้นสญัญำสนิเชื่อ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 333,880,092 228,908,057 270,616,985 177,090,817 
เพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนในบรษิทัย่อยระหว่ำงปี -       125,498 -       -       
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 31,758,725 31,514,486 21,489,194 23,349,956 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 7,863,460 7,503,089 6,394,987 5,716,215 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน     
   ฉบบัแก้ไข 95,482,434 -       78,386,704 -       
ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั     
   ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน     
   - ผลประโยชน์รำงวลักำรท ำงำนนำน -       3,701,353 -       3,701,353 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน     
   - ผล(ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
         สมมตฐิำน 35,315,186 68,979,473 30,175,486 64,354,441 
   - ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรปรบัปรุงประสบกำรณ์ -       11,792,606 -       12,657,903 
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงงวด/ปี (19,306,674) (18,644,470) (16,497,386) (16,253,700) 
ยอดคงเหลอืสิ้นงวด/ปี 484,993,223 333,880,092 390,565,970 270,616,985 
 
วนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบังคบัใช้ 
เมื่อพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศใชร้ำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษียณอำยุ
และมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของอัตรำค่ำจ้ำงสุดท้ำย  
กลุ่มกจิกำรไดร้บัรูผ้ลกระทบดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 เงินปันผลจ่ำย 

 
บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
จำกกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์ใหจ้่ำยเงนิปันผล ส ำหรบั
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นสำมญัในอตัรำหุน้ละ 0.35 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 297.18 ล้ำนบำท บรษิทัจ่ำย
ช ำระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่23 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบให้จ่ำย 
เงนิปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 
0.10 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 84.91 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยช ำระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
จำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้มมีติเห็นชอบให้จ่ำย 
เงนิปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 38.70 ล้ำนบำท 
บรษิทัจ่ำยช ำระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

25 ภำษีเงินได้ 
 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท บำท บำท 
ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบังวด (160,663,902) (140,363,004) (144,120,921) (129,354,749) 
ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย (213,870) -      -      -      
กำรปรบัปรุงจำกกำรบนัทกึภำษเีงนิไดปี้ก่อนสูงไป(ต ่ำไป) -      735,078 -      457,110 
รวมภำษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั (160,877,772) (139,627,926) (144,120,921) (128,897,639) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี :     
รำยกำรทีเ่กดิขึน้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 19) 56,137,187 29,524,683 13,903,367 8,184 
รวมค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (104,740,585) (110,103,243) (130,217,554) (128,889,455) 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำร โดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกนักบัทีใ่ชอ้ตัรำของก ำไรรวมทัง้ปีที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยอตัรำภำษขีองกลุ่มกจิกำร คอื อตัรำรอ้ยละ 17.20 - 37.07 ต่อปี และเฉพำะบรษิทัอตัรำรอ้ยละ 19.07 ต่อปี 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 หุ้นของบรษิัทส่วนใหญ่ถือโดยสมำชกิในตระกูลวนำสนิ ในสดัส่วนร้อยละ 22.60 (วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 29.38) ส่วนจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 77.40 (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 70.62) ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  
 

เมื่อวนัที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบรษิัทจำก “บรษิัท พรเีมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกัด” เป็น 
“บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั” 
 

เมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อย - บรษิัท ธนบุร ีเวลบีอิ้ง จ ำกดั ไดม้กีำรจดัตัง้บรษิัทย่อย บรษิัท ธนบุร ีพรอ็พเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีน 4,000,000 บำท (หุน้สำมญั 40,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) และไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้
บรษิทักบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจำกกำรซื้อ/ขำยสนิค้ำและบรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ (สุทธิ)     
บรษิทัย่อย -       -       25,137,290 16,054,334 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 31,083,322 28,465,240 -       -       
บรษิทัร่วม 264,100 156,625 -       -       
กจิกำรร่วมคำ้ (สุทธ)ิ 19,398,902 23,828,039 19,336,020 23,828,039 
 50,746,324 52,449,904 44,473,310 39,882,373 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย -       -       6,130,859 8,670,211 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 30,423,084 10,000,000 1,495,300 -       
กจิกำรร่วมคำ้ 137,020 15,600 137,020 15,600 
 30,560,104 10,015,600 7,763,179 8,685,811 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั (สุทธิ)     
บรษิทัย่อย -       -       509,051,792 434,839,525 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -       -       (44,661,690) (44,661,690) 
 -       -       464,390,102 390,177,835 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 810,060 -       -       -       
กจิกำรร่วมคำ้ 1,936,957 547,266 1,936,957 547,266 
 2,747,017 547,266 466,327,059 390,725,101 
เงินประกนั     
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 503,079 -       -       -       
 503,079 -       -       -       



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย -       -       2,343,288 970,345 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,561,257 4,001,221 4,561,257 3,991,875 
 4,561,257 4,001,221 6,904,545 4,962,220 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย -       -       37,892,470 26,824,833 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,216,101 149,800 -       -       
กจิกำรร่วมคำ้ 1,508,229 1,508,229 1,508,229 1,508,229 
 2,724,330 1,658,029 39,400,699 28,333,062 
     
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     
บรษิทัย่อย -       -       3,474,400 42,750 
 -       -       3,474,400 42,750 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
กจิกำรร่วมคำ้ 744,206 817,463 744,206 817,463 
 744,206 817,463 744,206 817,463 
     
เงินมดัจ ำรบั     
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12) 1,000,000 -       -       -       
 1,000,000 -       -       -       

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ข) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 

 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    กิจกำร  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี     กิจกำร  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี  
  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             
รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป -       50,159 -       4,579 -       54,738 12,801,044 -       -       -       -       12,801,044 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและค ำปรกึษำ -       652,500 2,103,589 10,979,920 -       13,736,009 1,718,460 -       1,768,000 -       -       3,486,460 
รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิ -       -       -       21,253,358 -       21,253,358 4,770,000 -       -       -       -       4,770,000 
รำยไดอ้ื่น -       -       129,420 1,495,973 -       1,625,393 116,421 -       129,420 1,495,300 -       1,741,141 
เงนิปันผลรบั -       16,184,570 -       1,323,309 -       17,507,879 22,026,063 16,184,570 -       1,023,309 -       39,233,942 
ดอกเบีย้รบั -       -       1,528,482 810,060 -       2,338,542 132,425,909 -       1,528,482 -       -       133,954,391 
ซื้อสนิคำ้คงเหลอื -       -       -       9,250 -       9,250 3,961,504 -       -       -       -       3,961,504 
ซื้ออุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       4,197,854 -       -       -       -       4,197,854 
ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       1,940,840 -       -       -       -       1,940,840 
ดอกเบีย้จ่ำย -       -       -       -       -       -       10,274 -       -       -       -       10,274 
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบรกิำรวชิำชพี -       -       -       38,683,070 -       38,683,070 1,199,097 -       -       38,683,070 -       39,882,167 
ค่ำเช่ำทีด่นิและอำคำร -       -       -       1,428,801 1,885,500 3,314,301 -       -       -       -       1,885,500 1,885,500 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    กิจกำร  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี     กิจกำร  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี  
  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             
รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป -       494,364 -       24,533 -       518,897 6,542,689 -       -       -       -       6,542,689 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและค ำปรกึษำ -       435,000 6,342,446 12,963,474 -       19,740,920 -       -       6,314,558 -       -       6,314,558 
รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิ -       -       -       21,000,000 -       21,000,000 4,770,000 -       -       -       -       4,770,000 
รำยไดอ้ื่น -       -       6,000 -        -       6,000 71,805 -       6,000 -       -       77,805 
เงนิปันผลรบั -       -       -       14,752,470 -       14,752,470 12,236,702 14,134,601 -       14,452,470 -       40,823,773 
ดอกเบีย้รบั -       -       40,460 -       -       40,460 73,631,529 -       40,460 -       -       73,671,989 
ซื้อสนิคำ้คงเหลอื -       -       -       168,686 -       168,686 3,537,799 -       -       -       -       3,537,799 
ซื้ออุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       290,045 -       -       -       -       290,045 
ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       1,000,000 -       -       -       -       1,000,000 
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบรกิำรวชิำชพี -       -       -       31,761,408 -       31,761,408 2,533,182 -       -       31,761,408 -       34,294,590 
ค่ำเช่ำทีด่นิ -       -       -       -        1,885,500 1,885,500 -       -       -       -       1,885,500 1,885,500 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร     
   - เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
        ระยะสัน้อื่น 91,166,876 82,024,032 50,621,726 44,955,500 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 6,095,189 1,318,549 2,628,752 239,862 
รวม 97,262,065 83,342,581 53,250,478 45,195,362 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั เป็นเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมรีำยกำรเคลื่อนไหว
ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 40,106,960 -       4,013,084,205 1,768,677,245 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี -       40,106,960 2,160,500,000 2,168,106,960 
โอนเปลีย่นประเภทมำจำก     
   เงนิใหกู้้ยมืระยะยำว -       -       -       81,300,000 
รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด/ปี -       -       (783,519,658) (5,000,000) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น     
   ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (3,718,640) -       (3,718,640) -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 36,388,320 40,106,960 5,386,345,907 4,013,084,205 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
บรษิทัย่อย -        -        5,349,957,587 3,972,977,245 
กจิกำรร่วมคำ้ 36,388,320 40,106,960 36,388,320 40,106,960 
 36,388,320 40,106,960 5,386,345,907 4,013,084,205 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มี
หลกัประกนัในสกุลเงนิบำท และมกี ำหนดรบัช ำระคนืเมื่อทวงถำม  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรร่วมคำ้เป็นเงนิใหกู้้ยมืทีไ่ม่มี
หลักประกันในสกุลเงินเรนมินบิจ ำนวน 8.60 ล้ำนเรนมินบิ เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดรบัช ำระคืนจ ำนวน 2.90 ล้ำนเรนมินบ ิ 
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 และจ ำนวน 5.70 ล้ำนเรนมินบิ ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรไดม้มีติอนุมตัขิยำยระยะเวลำกำรรบั
ช ำระคนืของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรร่วมคำ้จำกเดอืนกนัยำยนและเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบี้ย
ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

บรษิทัย่อย -        -         3.40 ถงึ 7.50  3.40 ถงึ 8.00 
กจิกำรร่วมคำ้  5.22  5.22  5.22  5.22 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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ง) เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอังกัน มีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอังกนั     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       -       -       -       
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด/ปี -       -       15,000,000 -       
จ่ำยคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงงวด/ปี -       -       (15,000,000) -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี -       -       -       -       
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืจำกบรษิัทย่อยทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำทมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 
2.50 ต่อปี มกี ำหนดช ำระคนืภำยในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวนในเดอืน
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 

27 ภำระผกูพนั 
 

27.1 ภำระผกูพนัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้ท ำสญัญำเช่ำที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกบักำรเช่ำที่ดนิ อำคำร คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
ส ำนักงำน เครื่องมือและอุปกรณ์ ยำนพำหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำบรกิำรท ำควำมสะอำดและรกัษำควำมปลอดภัย และ
ค่ำบรกิำรซ่อมบ ำรุง 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ถึงก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 95,947,074 79,769,653 41,056,269 18,266,618 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 101,220,698 51,716,095 14,741,348 18,512,201 
เกนิกว่ำ 5 ปี 251,383,322 285,137,084 6,180,000 6,720,000 
 448,551,094 416,622,832 61,977,617 43,498,819 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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27.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำล ส่วนปรบัปรุงอำคำรและสำธำรณูปโภค เครื่องมือทำงกำรแพทย์ โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

อำคำร ส่วนปรบัปรุงอำคำรและสำธำรณูปโภค 151,389,705 646,005,174 33,746,788 57,846,392 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 40,145,141 69,829,774 9,176,424 6,764,300 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน 28,920,876 23,335,872 -       -       
เครื่องมอืทำงกำรแพทย์ 25,949,124 47,512,000 6,100,000 4,550,000  
คอมพวิเตอร์ 3,604,701 18,240,000 3,004,701 18,240,000 
อุปกรณ์ 5,524,238 7,892,315 1,571,967 237,000 
 255,533,785 812,815,135 53,599,880 87,637,692 

 
27.3 ภำระผกูพนัอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระภำระผกูพนัอื่น 
ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำร     
   ทำงกำรแพทย์ครบวงจร 1,726,410,497 2,078,949,965 -        -        
เงนิจองสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 1,000,000 2,000,000 -        -        
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบักำรโฆษณำ 20,133,864 784,382 5,888,984 128,400 
อื่น -        1,214,400 -        1,214,400 
 1,747,544,361 2,082,948,747 5,888,984 1,342,800 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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28 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และหน้ีสินค ำ้ประกนั 

 
28.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำร 
เพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ค ้ำประกนัค่ำไฟฟ้ำ 10,501,903 10,501,903  9,701,903 9,701,903  
ค ้ำประกนักำรบรหิำร และด ำเนินงำน     
   ในส่วนงำนรบัจำ้งบรหิำร 45,434,795 28,005,550 45,434,795 28,005,550 
ค ้ำประกนักำรด ำเนินงำน 46,341,360 43,269,716 -       -       
ค ้ำประกนักำรยื่นซองประกวดรำคำ 12,610,000 -       12,610,000 -       
 114,888,058 81,777,169 67,746,698 37,707,453 
 

28.2 กำรค ำ้ประกนัให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัย่อย 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันท์
อนุมตัิกำรใหส้ตัยำบนัส ำหรบักำรท ำสญัญำของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง โดยใหห้ลกัประกนัและรบัประกนักำรจ่ำยเงนิของบรษิัทย่อย
ใหก้บัผูร้บัเหมำเป็นจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 412.74 ลำ้นบำท 
 
กจิกำรร่วมคำ้ 
 
บรษิทัเป็นผูค้ ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรร่วมคำ้สองแห่งในต่ำงประเทศตำมทีร่ะบุใน Standby Letter of Credit ตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น
ของบรษิทั ส ำหรบัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิในต่ำงประเทศ  
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทมี Standby Letter of Credit เพื่อค ้ำประกันให้แก่กิจกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศเป็นวงเงนิ  
8.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ และ 13.00 ลำ้นเรนมนิบ ิ(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 6.00 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) 
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29 สญัญำท่ีส ำคญั 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่มีสญัญำที่ส ำคญัเพิ่มเติมจำกที่ได้เปิดเผย 
ในงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

30 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 
 
บรษิทัใหญ่ 
 
บรษิัทเป็นจ ำเลยถูกฟ้องรอ้งต่อศำลจงัหวดัตลิ่งชนัให้ช ำระเงนิค่ำสนิไหมทดแทนจำกกำรประกอบกำรรกัษำพยำบำลของบรษิัทในคดีด ำ  
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 คดดีงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลชัน้ต้น ผูบ้รหิำรของบรษิทัพจิำรณำแลว้และเชื่อมัน่ว่ำ
จะไม่มคีวำมเสยีหำยทีเ่ป็นสำระส ำคญั บรษิทัจงึไม่บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
นอกจำกนี้ บรษิัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจ ำเลยในคดดี ำของศำลชัน้ต้นกรณีผดิสญัญำ และเรยีกค่ำรกัษำพยำบำลที่ค้ำงช ำระ จ ำนวน 10.28 
ล้ำนบำท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงนิต้นดงักล่ำว ผู้บรหิำรพจิำรณำแล้วและคำดว่ำจะไม่สำมำรถเก็บเงนิได้เป็นจ ำนวน 
4.89 ลำ้นบำท บรษิทัไดบ้นัทกึเป็นส่วนลดแล้วในขอ้มลูทำงกำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 คดดีงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลชัน้ต้น ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำโอกำสกำรได้รบัช ำระคนื
ค่ำเสียหำยดังกล่ำวแล้วจึงพิจำรณำบันทึกประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล ำรำยงำนเป็นเงินจ ำนวน  
5.39 ลำ้นบำท 
 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทและโจทก์สำมำรถเจรจำไกล่เกลี่ยกันได้ และตกลงยินยอมถอนฟ้องคดีด ำ
ดงักล่ำว จงึถอืไดว่้ำคดคีวำมสิน้สุดลง 
 
บรษิทัย่อย 
 
1) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดย้ื่นฟ้องกรมทีด่นิและส่วนรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเน่ืองจำกกำรเพกิถอนทีด่นิของบรษิทั โดยมคีดคีวำมคงคำ้งดงันี้ 

 
1.1) บรษิัทท ำกำรฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัที่ดนิ นส.3ก. 2 ฉบบั (คดดี ำ) โดยศำลปกครองพพิำกษำว่ำเป็นกำรเพกิถอนหนังสอืส ำคญั

แสดงสทิธิในที่ดนิเฉพำะส่วนที่ออกโดยไม่ชอบดว้ยวธิีกำรทำงกฎหมำยก ำหนด มใิช่เพกิถอนสทิธใินกำรครอบครองและ
กำรท ำประโยชน์ในที่ดิน ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้องเมื่อวนัที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ 
โดย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 คดดีงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 

1.2) บรษิัทท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 1 ฉบับ (คดีด ำ) โดยศำลปกครองพิพำกษำว่ำกรมที่ดินเพิกถอนโดยไม่ชอบ 
เพรำะออก นส.3ก. ผดิพลำดแล้วมำเพกิถอน เป็นกำรท ำให้เจ้ำของที่ดนิเสยีหำย ศำลปกครองพพิำกษำให้กรมที่ดนิช ำระเงนิ
จ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท ใหก้บับรษิทัเมื่อวนัที ่18 มถิุนำยน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดยีงัไม่เป็นทีพ่อใจ บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ไปยงั
ศำลปกครองสงูสุด โดย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 คดดีงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 

1.3) บริษัทย่อยท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 2 ฉบับ โดยกรมที่ดินได้ตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำเพิกถอน อย่ำงไรก็ตำม  
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ยงัไม่มคี ำสัง่เพกิถอน โดยอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร  
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2) ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องรอ้งต่อศำลแพ่งธนบุรจีำกบุคคลภำยนอกใหจ้ดทะเบยีนทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่ำง

กำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์เป็นภำระจ ำยอมเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้-ออกสญัจรสู่ถนนสำธำรณะ เน่ืองจำกโจทก์ไดส้ทิธภิำระ
จ ำยอมโดยอำยุควำม ทัง้นี้ทนำยควำมของกลุ่มกจิกำรเหน็ว่ำมโีอกำสทีบ่รษิัทย่อยจะต้องเปิดทำงภำระจ ำยอมเนื่องจำกมกีำรใช้
ทำงสญัจรมำนำนกว่ำ 10 ปี 
 

นอกจำกนี้ บรษิทัย่อยยงัถูกฟ้องรอ้งต่อศำลแพ่งธนบุรจีำกบุคคลดงักล่ำวในเรื่องกำรครอบครองปรปักษ์ เน่ืองจำกบุคคลดงักล่ำว
ไดเ้ขำ้ครอบครองที่ดนินัน้โดยสงบและเปิดเผยมำโดยตลอดเป็นเวลำนำน แต่อย่ำงไรกต็ำมทนำยควำมของกลุ่มกิจกำรเชื่อว่ำมี
โอกำสชนะคดสีงูเน่ืองจำกนับจำกวนัทีท่ีด่นิเป็นของบรษิทัย่อย โจทก์ยงัครอบครองไม่ครบ 10 ปี โจทกไ์ม่อำจนับระยะเวลำเดมิที่
ครอบครองรวมได้ ดงันัน้บรษิัทย่อยดงักล่ำวได้ท ำกำรฟ้องกลบับุคคลดงักล่ำวต่อศำลแพ่งธนบุรว่ีำไดท้ ำกำรรุกล ้ำมำในที่ดนิของ
บรษิัทย่อยดงักล่ำว และได้เรยีกร้องค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 20.00 ล้ำนบำท พร้อมค่ำเสยีหำยรำยเดอืนเดอืนละ 200,000 บำท 
และใหบุ้คคลดงักล่ำวขนยำ้ยสิง่ของออกจำกที่ดนิของบรษิัทย่อยดงักล่ำว ทนำยควำมของกลุ่มกิจกำรเชื่อว่ ำมโีอกำสชนะคดสีูง 
ส่วนค่ำเสยีหำยทีเ่รยีกรอ้งเป็นดุลพนิิจของศำล 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 คดคีวำมเหล่ำนี้อยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลชัน้ต้น ผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยไดพ้จิำรณำแล้ว
และเชื่อมัน่ว่ำจะไม่มคีวำมเสยีหำยที่เป็นสำระส ำคญัเกดิขึ้น บรษิัทย่อยจงึไม่บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำว ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 

31 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 

บริษทัใหญ่ 
 

กำรเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

เมื่อวนัที ่3 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนในบรษิทัร่วม - บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) ส ำหรบัหุน้สำมญั
จ ำนวน 17,265,934 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 3.00 บำท (มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) รวมเป็นเงนิ 51.80 ล้ำนบำท บรษิทัร่วมไดจ้ดทะเบยีน
เพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืครองของบรษิทั 
 

กำรช ำระทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั  
 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติให้บริษัท 
ช ำระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือแก่บรษิัทย่อย - บรษิัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 150.00 ล้ำนบำทโดยแบ่งช ำระเป็น  
3 เดอืนๆ ละ 50.00 ลำ้นบำท  
 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

เมื่อวนัที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทท ำสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศแห่งหนึ่งแบบไม่มหีลกัประกนัใน  
สกุลเงนิบำท เป็นจ ำนวน 1,900.00 ล้ำนบำท เพื่อปรบัสดัส่วนเงนิกู้ยมืระยะสัน้ของบรษิัทให้สอดคล้องกบัระยะเวลำกำรใช้งำนของ
สนิทรพัย์นัน้ๆในแต่ละโครงกำรที่ลงทุน บรษิัทไดร้บัเงนิกู้ยมืดงักล่ำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นจ ำนวน 1,000.00 ล้ำนบำท ในเดอืนตุลำคม 
พ.ศ. 2562 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม 
 

กำรจดทะเบยีนเลกิบรษิทัของบรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั รำษฎรยนิด ีจ ำกดั 
 

จำกกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั รำษฎรยนิด ีจ ำกดั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุ้นไดม้มีตพิเิศษ
ใหเ้ลกิบรษิทัตัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป บรษิทัไดย้ื่นจดทะเบยีนเลกิบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 ตุลำคม 
พ.ศ. 2562 โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชแีละจดทะเบยีนเสรจ็กำรช ำระบญัช ี
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