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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ ของบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และบรษิัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 
ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ได้น าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
กิจการร่วมค้า  
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิเฉพาะกิจการข้อ 4 เรื่องประมาณ
การทางบัญชีที่ส าคญั และการใช้ดุลยพินิจ ข้อ 16 เรื่อง เงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย (สุทธ)ิ และ ขอ้ 17 เรื่อง เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 
และเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ) ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
รวมเป็นจ านวนเงนิ  5,470.02 ล้านบาท และ 1,580.66 ล้านบาท 
ตามล าดบั  
 

ผู้บรหิารได้ทบทวนการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและ
เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ด้วยวธิมีูลค่าจากการใช้โดยพจิารณา
จากผลการด าเนินงานในอดีตและแผนธุรกิจในอนาคตของ 
บรษิัทย่อยและกจิการร่วมคา้ รวมถงึประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคต โดยขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า 
ไดแ้ก่ อตัราการเตบิโตของรายได ้ประมาณการค่าใชจ้่าย ประมาณการ
ทางเศรษฐกิจ และอัตราการคิดลดที่ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงนิสด เป็นตน้ 
 

จากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ผู้บริหาร
พบว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดงันัน้จึงไม่รบัรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปีนี้  อย่างไรก็ตามจากการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในกิจการร่วมคา้พบว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัช ีดงันัน้จงึรบัรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน
กจิการร่วมคา้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปี 
พ.ศ. 2562 จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเรื่องนี้เนื่องจากการประเมนิการดอ้ยค่า
ของเงนิลงทุนมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิาร
ในการคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคต หรือแนวโน้มสภาพ
เศรษฐกิจ และข้อสมมติฐานต่างๆที่ส าคัญเพื่อใช้ประมาณ 
กระแสเงนิสดในอนาคต 

ขา้พเจา้ทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ
เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ของผูบ้รหิาร เพื่อประเมนิว่าการ
ตั ้งค่ าเผื่ อการด้อยค่ าดังกล่ าวเหมาะสม  โดยวิธีการ
ดงัต่อไปนี้ 
• ประเมินผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของ
บรษิทัย่อย และกจิการร่วมคา้ 

• พิจารณาข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตของแต่ละ
บรษิทัย่อย และกจิการร่วมคา้ 

• สอบถามผูบ้รหิารถงึความเหมาะสมของวธิกีารวดัมูลค่า 
และความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
ค านวณ 

• ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการ
จัดท าแผนธุรกิจในอนาคต และ ประเมินความ
สมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณ
การกระแสเงินสด ที่เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของ
รายได้ ประมาณการทางเศรษฐกิจ โดยเปรยีบเทียบ
กบัการเตบิโตในตลาดของธุรกจิประเภทเดยีวกนั 

• ประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดที่ผู้บรหิารใช้
ในการจัดท าป ระม าณ การกระแส เงิน สด  โดย
เปรยีบเทยีบกบัอตัราคดิลดที่ค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินมูลค่าในส านักงานสอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า เพื่อพิจารณาว่าอัตราคดิลดที่ผู้บรหิารใช้อยู่
ในขอบเขตทีย่อมรบัได ้

 

ผลจากการปฎิบัติงาน ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่
ผูบ้รหิารใช้ในการประเมนิค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน
ในบรษิัทย่อยและกิจการร่วมค้า มคีวามสมเหตุสมผลตาม
หลกัฐานทีม่อียู่และสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ 

  

  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้ 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ขอ้ 2.26 เรื่อง นโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้
 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของกลุ่มกิจการ
ป ระกอบ ด้ วย ราย ได้ ห ล ายป ระ เภ ท  ได้ แ ก่  ราย ได้ ค่ า
รกัษาพยาบาล รายไดค้่าบรกิารทางการแพทย์ รายไดค้่าหอ้งพกั
ผู้ป่วย รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงมี
ส่วนลดส าหรบัคู่สญัญาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาที่ท ากับ
คู่ส ัญญามีความหลากหลาย กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นลงหรือ 
เมื่อไดส้่งมอบยาและเวชภณัฑแ์ลว้ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ เนื่ องจากรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลมีมูลค่าที่เป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงนิและปรมิาณรายการของรายไดท้ีเ่กดิขึน้เป็นประจ าทุกวนั
จากผูป่้วยมจี านวนมากและหลายประเภท นอกจากนี้ขา้พเจา้ไดใ้ห้
ความส าคญัในการทดสอบระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได้
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

ขา้พเจ้าประเมนิความเสีย่งโดยรวมของวงจรรายได้และได้
ท าการตรวจสอบโดยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 
• ท าความ เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวขอ้งกบัระบบการด าเนินงานของโรงพยาบาลและ
ระบบบญัช ี

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมวงจรรายได้
รวมถึงท าการทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยท าการ
เลอืกตวัอย่างเพื่อท าการทดสอบการปฏบิตัติามการ
ควบคุมทีก่ลุ่มกจิการไดอ้อกแบบไว ้

• ทดสอบรายการขายและบรกิารทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี
ส าหรบัรายไดแ้ต่ละประเภทโดยการสุ่มตวัอย่างเพื่อ
ตรวจกบัเอกสารประกอบการขายและการใหบ้รกิาร 

• ทดสอบรายการขายทีท่ ารายการผ่านใบส าคญัทัว่ไป 
เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ
จากการบนัทกึรายการผ่านใบส าคญัทัว่ไป 

 
จากการทดสอบโดยวธิีการดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า 
กลุ่มกจิการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีอ่อกแบบไว ้
การรับรู้รายได้มี เป็นไปตามนโยบายการบัญชี และ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานประกอบรายการ 

  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั 
 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่
ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวิณ  ปัญญาวงศข์นัติ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 662,477,914     741,504,076     420,609,717     388,585,495     

เงนิลงทุนระยะสนักบัสถาบนัการเงนิ 27,784             22,356             -                 -                 

เงนิลงทุนระยะสนั 8 76,281,722       144,044,436     20,448,211       21,530,466       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (สุทธ)ิ 9 1,325,490,361   872,255,812     915,494,833     849,403,556     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคล

และกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38 ค) 36,599,881       40,106,960       5,691,557,468   4,013,084,205   

สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 10 1,378,511,897   1,126,925,897   85,888,530       81,279,727       

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยค์รบวงจร 11 1,413,281,747   1,307,083,724   -                 -                 

ภาษีมลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 25,960,171       15,611,482       -                 -                 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าเช่าทตีดัจาํหน่ายภายในหนึงปี 22 3,448,287         3,448,287         -                 -                 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 12 84,162,048       -                 -                 -                 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 18,675,379       16,818,293       199,586           2,411,939         

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 5,024,917,191   4,267,821,323   7,134,198,345   5,356,295,388   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั 13 8,692,289         8,706,447         -                 -                 

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 14 483,905,506     580,559,741     483,905,506     580,559,741     

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สุทธ)ิ 15 ก) 565,681,130     483,357,203     432,487,302     380,689,500     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สุทธ)ิ 16 ก) -                 -                 5,470,016,139   5,320,016,139   

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ (สุทธ)ิ 17 1,266,065,713   1,068,453,056   1,580,663,372   1,429,120,653   

เงนิลงทุนระยะยาวอนื (สุทธ)ิ 18 170,863,465     172,447,736     116,716,296     118,300,567     

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สุทธ)ิ 19 1,812,284,138   1,813,601,994   -                 -                 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 20 8,255,833,161   6,848,766,181   3,735,648,839   3,688,312,009   

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าสนิทรพัย์ 34,860,043       77,631,816       4,636,915         369,807           

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 21 181,961,136     142,618,698     69,483,641       72,200,749       

สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารเช่า (สุทธ)ิ 22 2,232,117,700   2,271,893,072   10,597,260       11,397,260       

เงนิจองสทิธกิารเช่าทดีนิ 22 3,000,000         2,000,000         -                 -                 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 23 171,655,146     120,322,614     -                 -                 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าเช่า 22 50,365,460       53,813,747       -                 -                 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 22,790,065       14,937,853       631,600           532,178           

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 15,260,074,952 13,659,110,158 11,904,786,870 11,601,498,603 

รวมสินทรพัย์ 20,284,992,143 17,926,931,481 19,038,985,215 16,957,793,991 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 24 2,705,137,327   2,740,861,663   2,580,000,000   2,583,000,000   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 25 1,597,685,887   2,059,487,144   693,024,828     685,533,528     

สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 655,000,000     400,000,000     580,000,000     400,000,000     

- หนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 27 37,790,685       3,151,914         5,604,389         2,857,376         

- หนีสนิภายใต้สญัญาสทิธกิารเช่า 22 1,000,000         1,000,000         -                 -                 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 65,931,808       72,376,170       61,804,391       63,448,438       

ภาษีมลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 26,941,176       26,039,496       12,841,454       12,489,439       

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 

- ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 24,443,823       14,009,944       7,948,062         6,758,239         

- อนื 13,147,963       8,056,405         5,179,413         5,021,410         

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,127,078,669   5,324,982,736   3,946,402,537   3,759,108,430   

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 5,480,812,245   3,043,716,325   4,636,777,823   3,043,716,325   

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 25 -                 155,280,815     -                 -                 

หนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 27 97,376,740       8,167,427         9,213,927         8,089,257         

หนีสนิภายใต้สญัญาสทิธกิารเช่า 22 61,200,000       1,000,000         -                 -                 

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 23 283,054,412     322,343,332     77,617,688       104,900,073     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 28 447,562,090     333,880,092     348,172,692     270,616,985     

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 6,419,302         11,676,217       160,000           160,000           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 6,376,424,789   3,876,064,208   5,071,942,130   3,427,482,640   

รวมหนีสิน 11,503,503,458 9,201,046,944   9,018,344,667   7,186,591,070   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 29

   ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000     849,080,000     849,080,000     849,080,000     

   ทุนจดทะเบยีนทอีอกและชําระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000     849,080,000     849,080,000     849,080,000     

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั (สุทธ)ิ 29 6,861,242,864   6,861,242,864   6,861,242,864   6,861,242,864   

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30 112,524,039     112,524,039     112,524,039     112,524,039     

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,158,459,033   1,066,997,493   1,836,340,519   1,509,503,153   

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

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 414,127,156     426,881,040     361,453,126     438,852,865     

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 8,295,627,208   8,216,919,552   10,020,640,548 9,771,202,921   

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 32 485,861,477     508,964,985     -                 -                 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,781,488,685   8,725,884,537   10,020,640,548 9,771,202,921   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 20,284,992,143 17,926,931,481 19,038,985,215 16,957,793,991 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 6,750,091,809  5,794,962,004  5,161,073,226  5,107,172,377  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 317,815,344     396,425,369            -        -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 735,926,071     819,996,592     444,827,162     493,758,986     

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 428,325,994     82,807,876             -        -

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล 34 (5,234,688,290) (4,156,424,472) (3,783,562,713) (3,629,680,215) 

ตน้ทุนการขายสนิคา้ 34 (202,629,791)    (272,488,886)           -        -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 34 (647,095,777)    (698,899,236)    (437,370,266)    (443,570,170)    

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (281,261,233)    (57,765,006)            -        -

กาํไรขนัต้น 1,866,484,127  1,908,614,241  1,384,967,409  1,527,680,978  

รายไดอ้นื 33 416,453,536     201,601,030     591,486,708     273,212,744     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,282,937,663  2,110,215,271  1,976,454,117  1,800,893,722  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 34 (223,529,243)    (264,276,345)    (73,434,112)     (81,023,799)     

คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร 34 (1,173,580,621) (1,114,266,920) (694,986,109)    (638,624,786)    

การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้

และเงนิลงทุนระยะยาวอนื (2,384,978)              - (102,384,978)           -

กําไร(ขาดทุน)อนื

- ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลยีน (7,854,674)       (1,019,119)       (10,109,841)     (2,593,380)       

คา่ใช้จา่ยอนื (2,362,891)       (10,825,535)     (604,781)          (181,759)          

ตน้ทุนทางการเงนิ 35 (216,083,581)    (144,097,391)    (233,540,236)    (159,271,311)    

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15 ก) 50,594,633      40,872,483             -        -

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 17 (117,850,009)    (133,216,058)           -        -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 589,886,299     483,386,386     861,394,060     919,198,687     

ภาษเีงนิได้ 36 (130,119,924)    (116,707,256)    (169,107,060)    (160,471,038)    

กาํไรสาํหรบัปี 459,766,375     366,679,130     692,287,000     758,727,649     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงาน 28 6,581,882        (80,772,079)     16,636,366      (77,012,344)     

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

- กําไร(ขาดทุน)ทยีงัไม่รบัรูจ้ากการ

ตมีลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนเผอืขาย 8, 14 (93,403,791)     (138,811,729)    (92,590,582)     (139,424,493)    

- สว่นแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

กจิการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 17 63,919,947      (18,652,915)            -        -

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 23 17,364,382      43,916,762      15,190,843      43,287,367      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (5,537,580)       (194,319,961)    (60,763,373)     (173,149,470)    

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 454,228,795     172,359,169     631,523,627     585,578,179     

การแบ่งปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 462,387,421     347,599,923     692,287,000     758,727,649     

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (2,621,046)       19,079,207             -        -

459,766,375     366,679,130     692,287,000     758,727,649     

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 460,793,656     153,910,534     631,523,627     585,578,179     

สว่นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (6,564,861)       18,448,635             -        -

454,228,795     172,359,169     631,523,627     585,578,179     

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานสว่นทเีป็นของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 37 0.55               0.41               0.82               0.89               

จาํนวนหุน้สามญัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้) 849,080,000     849,080,000     849,080,000     849,080,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)ทียงั ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนจดทะเบยีน จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน (ขาด) ทุน ไม่รบัรู้จากการตี เบด็เสรจ็อืนของ ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่า - ทุนสาํรอง จากการลงทุนเพิม มลูค่ายติุธรรมของ กิจการร่วมค้าตาม องค์ประกอบของกาํไร องค์ประกอบอืนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย เงินลงทุนเผอืขาย วิธีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี 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  

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปี พ.ศ. 2561

จา่ยเงนิปันผล 31 -              -                -            (339,632,000)    -                  -                    -                       -                        -                      (339,632,000)  -               (339,632,000)   

ขาดทุนจากการลงทุนเพมิในบรษิทัยอ่ย -              -                -            -                (510,124)           -                    -                       -                        -                      (510,124)        -               (510,124)         

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมเพมิขนึ(ลดลง) จาก

- การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย 32 -              -                -            -                -                  -                    -                       -                        -                      -               (9,263,298)      (9,263,298)       

- การลงทุนในบรษิทัยอ่ย 32 -              -                -            -                -                  -                    -                       -                        -                      -               261,284,525   261,284,525    

- การเปลยีนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย -              -                -            -                -                  -                    -                       -                        -                      -               (23,157,375)    (23,157,375)     

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -              -                -            267,936,007     -                  (139,131,678)        (18,652,915)             43,759,120              (114,025,473)          153,910,534   18,448,635     172,359,169    

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 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  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

13



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)ทียงั ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนจดทะเบยีน จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน (ขาด) ทุน ไม่รบัรู้จากการตี เบด็เสรจ็อืนของ ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่า - ทุนสาํรอง จากการลงทุนเพิม มลูค่ายติุธรรมของ กิจการร่วมค้าตาม องค์ประกอบของกาํไร องค์ประกอบอืนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย เงินลงทุนเผอืขาย วิธีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี 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 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปี พ.ศ. 2562

จา่ยเงนิปันผล 31         -         -       - (382,086,000)                 -               -                  -                     - -                     (382,086,000)   -               (382,086,000)   

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมเพมิขนึ(ลดลง) จาก

- การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย 32         -         -       -         -               -               -                  -                     - -                     -               (16,673,937)    (16,673,937)    

- การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 32         -         -       -         -               -               -                  -                     - -                     -               135,290         135,290         

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี         -         -       - 473,547,540                  - (93,052,259)         63,919,947             16,378,428              (12,753,884)          460,793,656    (6,564,861)      454,228,795    

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 849,080,000  6,861,242,864 112,524,039 1,158,459,033 (1,099,805,884)    434,877,561        49,958,469             (70,708,874)             414,127,156          8,295,627,208 485,861,477   8,781,488,685 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)ทียงั

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ไม่รบัรู้จากการตี ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม

ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน - ทุนสาํรอง มูลค่ายุติธรรมของ องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2561

จา่ยเงนิปันผล 31 -                -                -                (339,632,000)    -                   -                       -                     (339,632,000)     

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี -                -                -                681,715,305     (139,424,493)       43,287,367             (96,137,126)          585,578,179      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 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    

ยอดคงเหลือต้นปี 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

จา่ยเงนิปันผล 31 -                -                -                (382,086,000)    -                   -                       -                     (382,086,000)     

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี -                -                -                708,923,366     (92,590,582)        15,190,843             (77,399,739)          631,523,627      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 849,080,000     6,861,242,864  112,524,039     1,836,340,519  434,378,423        (72,925,297)            361,453,126          10,020,640,548  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

15



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 589,886,299      483,386,386      861,394,060      919,198,687      

รายการปรบัปรงุ

ค่าเผอื(กลบัรายการ)

- หนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื 9 21,408,675        11,691,850        17,337,216        10,621,180        

- สนิคา้เสอืมสภาพ 10 (446,304)           (721,048)           (403,353)           18,925              

- การดอ้ยค่าทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 20 (4,819,475)        9,601,082         -                  -                  

- การดอ้ยค่าเงนิลงทนุระยะยาว - บรษิทัอนื 18 2,384,978         -                  2,384,978         -                  

- การดอ้ยค่าเงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ 17 -                  -                  100,000,000      -                  

กําไรจากการลงทนุในบรษิทัย่อย 16 ง) -                  (140,557)           -                  -                  

(กําไร)ขาดทนุจากการจาํหน่าย

- เงนิลงทนุระยะสนั 33 (2,828,290)        (5,995,314)        -                  (5,995,314)        

- เงนิลงทนุระยะยาวอนื 33 (277,881,368)     (52,479,110)       (277,881,368)     (52,479,110)       

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 3,632,921         -                  3,632,921         -                  

ขาดทนุจากการชําระบญัชขีองเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 135,290            -                  -                  -                  

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 15 ก) (50,594,633)       (40,872,483)       -                  -                  

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ 17 ก) 117,850,009      133,216,058      -                  -                  

ตดัจาํหน่ายหนีสูญ 9 7,238,793         -                  7,238,793         -                  

ค่าเสอืมราคา 19, 20, 34 463,875,806      323,115,352      268,014,061      246,986,408      

ค่าตดัจาํหน่าย 21, 22, 34 148,949,254      143,091,724      11,742,370        11,193,531        

ค่าเช่าตดัจาํหน่าย 3,448,287         2,586,215         -                  -                  

ตดัจาํหน่ายภาษคีา้งจา่ย 33 -                  (28,846,154)       -                  -                  

กําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอปุกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (532,101)           (506,561)           348,591            (91,099)             

ขาดทนุสุทธจิากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอปุกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8,139,136         864,453            338,194            181,759            

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํทไีมไ่ดร้บัคนื -                  360,000            -                  -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 148,545,958      42,718,928        116,467,159      32,767,524        

เงนิปันผลรบั 33 (32,340,436)       (29,928,725)       (74,135,007)       (59,883,966)       

รายไดด้อกเบยีรบั 33 (5,987,771)        (2,155,373)        (183,109,613)     (106,998,846)     

ต้นทนุทางการเงนิ 35 216,083,581      144,097,391      233,540,236      159,271,311      

1,356,148,609    1,133,084,114    1,086,909,238    1,154,790,990    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

(ไมร่วมผลกระทบของการซอืและการจาํหน่ายบรษิทัย่อย)

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื (477,389,923)     (165,179,656)     (32,632,515)       (29,071,984)       

สนิคา้คงเหลอื (244,357,607)     (931,521,167)     (4,205,450)        8,749,930         

ต้นทนุการพฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทยค์รบวงจร (99,493,443)       (307,451,846)     -                  -                  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (1,768,586)        893,174            2,212,353         2,065,026         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (4,927,949)        (3,795,156)        (99,422)             (35,235)             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื (259,033,383)     407,032,230      5,371,954         28,687,148        

ภาษมีลูค่าเพมิ (9,447,009)        (8,183,334)        352,015            1,340,941         

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 11,525,437        3,113,759         1,347,826         (2,284,987)        

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (1,256,915)        301,325            -                  -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย 28 (28,282,078)       (18,644,470)       (22,275,086)       (16,253,700)       

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 241,717,153      109,648,973      1,036,980,913    1,147,988,129    

ดอกเบยีรบั 2,261,627         1,609,631         125,840,792      52,684,236        

      จา่ยดอกเบยีเงนิสดจา่ยตน้ทนุทางการเงนิ (202,408,014)     (130,064,213)     (225,376,604)     (145,730,006)     

      จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (212,834,119)     (158,054,295)     (182,842,649)     (144,894,671)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (171,263,353)     (176,859,904)     754,602,452      910,047,688      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทนุระยะสนักบัสถาบนัการเงนิ(เพมิขนึ)ลดลง (5,428)              (5,372)              -                  -                  

เงนิลงทนุระยะสนั - เงนิสดรบั 8, 33 163,695,540      100,000,000      -                  100,000,000      

เงนิลงทนุระยะสนั - เงนิสดจา่ย 8 (95,000,000)       (100,000,000)     -                  -                  

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง 13 14,158              1,225,696         -                  2,552,700         

เงนิลงทนุระยะยาวในตราสารทนุ - เงนิสดรบั 14 283,027,276      1,896               283,027,276      1,896               

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - เงนิสดจา่ย 15 ข) (51,797,802)       (5,778,000)        (51,797,802)       (5,778,000)        

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - เงนิสดจา่ย 16 ข) -                  (34,723,853)       (150,000,000)     (311,988,226)     

เงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ - เงนิสดจา่ย 17 ข) (251,542,719)     (479,946,997)     (251,542,719)     (479,946,997)     

เงนิลงทนุระยะยาวอนื - เงนิสดรบั 18 -                  82,173,910        -                  82,173,910        

เงนิลงทนุระยะยาวอนื - เงนิสดจา่ย 18 (800,707)           (5,600,000)        (800,707)           -                  

เงนิสดจา่ยเพอืซอื 

- ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ (2,153,047,297)   (1,229,814,757)   (320,200,543)     (317,330,020)     

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (75,664,717)       (57,051,150)       (8,092,582)        (5,764,730)        

- สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารบนสทิธกิารเช่าทดีนิ (32,600,000)       (32,000,000)       -                  -                  

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยข์องบรษิทั บํารุงเมอืงพลาซ่า จาํกดั -                  (5,295,726)        -                  -                  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ (สุทธ)ิ

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 1,415,206         1,051,982         392,211            498,594            

เงนิสดจา่ยเงนิจา่ยล่วงหน้าค่าเชา่ 22 -                  (68,991,300)       -                  -                  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั

- เงนิสดรบั 38 ค) -                  -                  820,019,658      5,000,000         

- เงนิสดจา่ย 38 ค) -                  (40,106,960)       (2,502,000,000)   (2,168,106,960)   

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม

บรษิทัอนื และหลกัทรพัยเ์ผอืขาย 51,517,152        47,947,264        73,243,215        59,883,966        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,160,789,338)   (1,826,913,367)   (2,107,751,993)   (3,038,803,867)   
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิเพมิขนึ(ลดลง) 24 (35,724,336)       2,611,804,988    (3,000,000)        2,583,000,000    

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - เงนิสดรบั 38 จ) -                  -                  15,000,000        -                  

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - เงนิสดจา่ย 38 จ) -                  -                  (15,000,000)       -                  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 26 3,120,000,000    -                  2,200,000,000    -                  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 26 (425,000,000)     (100,000,000)     (425,000,000)     (100,000,000)     

เงนิสดจา่ยจากค่าธรรมเนียมเงนิกูจ้า่ยล่วงหน้า (4,750,000)        -                  (3,650,000)        -                  

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (4,873,183)        (3,266,113)        (3,310,371)        (2,854,265)        

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลหุน้สามญั (379,865,866)     (335,629,177)     (379,865,866)     (335,629,177)     

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยทจีา่ย

ใหส้่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (16,760,086)       (9,501,313)        -                  -                  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,253,026,529    2,163,408,385    1,385,173,763    2,144,516,558    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (79,026,162)       159,635,114      32,024,222        15,760,379        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 662,477,914      741,504,076      420,609,717      388,585,495      
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ลูกหนีจากการขายอปุกรณ์ 22,500              22,500              -                  -                  

เจา้หนีจากการซอืระหว่างปี

- ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 25 470,032,635      898,562,227      45,345,642        44,944,550        

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 25 1,982,534         15,889,500        132,680            -                  

- สทิธกิารเช่าทดีนิ 22 61,200,000        -                  -                  -                  

- สนิทรพัยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 126,761,682      2,034,039         6,729,059         1,826,873         

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ 669,062            -                  -                  -                  

เงนิประกนัค่าก่อสรา้ง 25 141,400,685      69,708,079        6,338,752         12,972,451        

เงนิปันผลคา้งจา่ย - บรษิทัอนื 25 14,814,924        12,680,939        14,418,279        12,198,145        

โอนทดีนิไปเป็นตน้ทนุการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยค์รบวงจร 20 6,704,580         27,602,093        -                  -                  

โอนทดีนิไปเป็นสนิคา้คงเหลอื 20 6,782,089         -                  -                  -                  

โอนหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ -                  87,611              -                  -                  

โอนเปลยีนประเภทเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวเป็น

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนั -                  -                  -                  81,300,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 21 ถงึ 137 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 

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 โดยมบีรษิทัย่อยประกอบธุรกจิอื่นตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ขอ้ 16 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำกลุ่มกจิกำร 
 
ตำมหนังสอืของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ลงวนัที ่7 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ได้สัง่รบัหุ้นสำมญัของบรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยจดัอยู่ในกลุ่มบรกิำร/กำรแพทย ์และใชช้ื่อย่อในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ว่ำ “THG” 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย และข้อก ำหนด
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงนิ ยกเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชี  
ทีส่ ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิ
และต้องเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำร หรอื รำยกำรที่มคีวำมซับซ้อน หรอื รำยกำรเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนและ
ประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรดงัทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกิจกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำก
สญัญำที่ท ำกับลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ  
รบัรูร้ำยไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถงึกำรโอนกำรควบคุมในสนิคำ้หรอืบรกิำรไปยงัลูกคำ้ดว้ยจ ำนวนเงนิทีส่ะทอ้น
ถึงจ ำนวนเงินที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสินค้ำและบรกิำรที่ได้โอนไป แทนหลักกำรรบัรู้รำยได้ 
ตำมหลักกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบรกิำรไปยังผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) 
เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 
มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)  
และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิกำรไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรนส ำหรบัสญัญำทีเ่สรจ็สมบูรณ์แล้ว
และสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 มำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏิบตัทิำงบญัชขีอง
กลุ่มกิจกำรที่เป็นสำระส ำคญั ได้แก่ กิจกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ เนื่องจำกรำคำขำยได้รวมรำคำของ
รำยกำรของแถมต่ำงๆ เช่น กำรแถมเฟอร์นิเจอร์ กำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ ค่ำโอนกรรมสทิธิแ์ละ  
ค่ำส่วนกลำง เป็นต้น ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้ส่งมอบของแถมและยงัไม่ได้ให้บรกิำรต่ำงๆ แก่ลูกค้ำ 
กลุ่มกิจกำรต้องท ำกำรปรบัปรุงรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ส ำหรบัของแถมและบนัทึกมูลค่ำ
ดงักล่ำวเป็นรำยได้รอกำรรบัรู้จำกกำรขำยห้องชุด ส ำหรบัค่ำโอนกรรมสิทธิแ์ละค่ำส่วนกลำงถือเป็น  
สิง่ตอบแทนที่กลุ่มกิจกำรจ่ำยให้แก่ลูกคำ้ ดงันัน้กลุ่มกิจกำรจงึจดัประเภทค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวโดยน ำไป
หกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15  
มำถอืปฏบิตัแิล้วพบว่ำไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ดงันัน้ผูบ้รหิำรจงึพจิำรณำไม่ปรบัปรุง
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 ที่มผีลกระทบต่อก ำไรสะสมต้นงวด 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงนิของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิปีปัจจุบนัจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิเรื่องรำยไดฉ้บบัใหม่เทยีบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

    จ ำนวนเงิน 
    ตำมมำตรฐำน 
  จ ำนวนเงิน  ผลกระทบจำก  กำรรำยงำน 
  ตำมท่ีรำยงำน  มำตรฐำนใหม่ ทำงกำรเงินฉบบัเดิม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  บำท  บำท  บำท 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,597,685,887 (16,549,445) 1,581,136,442 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

    จ ำนวนเงิน 
    ตำมมำตรฐำน 
  จ ำนวนเงิน  ผลกระทบจำก  กำรรำยงำน 
  ตำมท่ีรำยงำน  มำตรฐำนใหม่ ทำงกำรเงินฉบบัเดิม 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  บำท  บำท  บำท 
    

รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด 428,325,994 19,062,941 447,388,935 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 317,815,344 1,456,607 319,271,951 
ตน้ทุนจำกกำรขำยหอ้งชุด (281,261,233) 2,191,241 (279,069,992) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (223,529,243) (6,056,343) (229,585,586) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (1,173,580,621) (105,000) (1,173,685,621) 
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีที่กจิกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรัสต์ หรือกิจกำรที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันเลือกวิธีกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ  
กำรร่วมคำ้ดว้ยวธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องเลอืกวธิกีำรน้ีส ำหรบัแต่ละบรษิทัร่วม
หรอืแต่ละกำรร่วมคำ้แยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
 

ค) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็น
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จะท ำได้ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งต้องมี
หลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนสนับสนุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหำรมิทรพัย์นัน้
เขำ้นิยำมหรอืสิ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของ
ฝ่ำยบรหิำรเพยีงอย่ำงเดยีวไม่ไดใ้หห้ลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

ง) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
และส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีทีก่จิกำรไดจ้่ำยหรอื
รบัล่วงหน้ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกบัวนัทีร่บัรู้รำยกำรซึ่งก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนที่น ำมำใช้ใน
กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยได ้ 

 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำน เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16     ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำน เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องมือ  
ทำงกำรเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้
สญัญำเช่ำเกือบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิกำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่
เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญั  
ต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบ
ทำงภำษีเงนิไดข้องเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอื
เหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบั
กรณีที่มีกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำร
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกดิขึ้น กจิกำรจะต้องใชข้อ้สมมติทีเ่ป็น
ปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำร
ค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบัระยะเวลำที่เหลือของรอบระยะเวลำรำยงำน
ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำหำก
สนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้ม
ทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่้มำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมื
ทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้
เสยีระยะยำวในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธิบำยให้ชดัเจนยิง่ขึ้นเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยำวใน
บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ซึง่โดยเนื้อหำแลว้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและกำรร่วม
ค้ำนัน้ แต่ไม่ได้น ำวธิีส่วนได้เสยีมำถือปฏิบัติ กิจกำรจะต้องถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน ก่อนรบัรู้กำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรด้อยค่ำตำม
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจน
ว่ำ เมื่อกจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำร
ทยอยซื้อ ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้
ชดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่งกำรควบคุมร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิที่มี
อยู่ก่อนหน้ำจะตอ้งไม่วดัมลูค่ำใหม่ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำง
ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี
และสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีที่มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิีกำรทำงภำษี
เงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กิจกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวธิีกำรทำงภำษีที่มคีวำมไม่แน่นอน และ 

มีควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรือ  
ไม่มำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิีกำรทำง
ภำษีที่มคีวำมไม่แน่นอน กิจกำรต้องสะท้อนผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบัญชี
ภำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคย
อ้ำงอิงในกำรใช้ ดุลยพินิจหรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 

 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรบัปรุง  
ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำร
ประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนดงักล่ำวต่อกลุ่มกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ช้น ำเสนองบกำรเงนิ
ของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัที่เกิดรำยกำรหรือวนัที่ตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ และแปลงค่ำสินทรพัย์หนี้สินที่เป็นตัว
เงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงนิบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและ
รำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำร
รบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุ่มกจิกำร 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่ม ี
ภำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลง
ค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 

• สนิทรพัย์และหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องแต่ละ  
งบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 

• รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรมทีเ่กิดจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถอืเป็นสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ของหน่วยงำนในต่ำงประเทศนัน้และแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึ เงนิสดในมอื เงนิ
ฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสูงซึ่งมอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัที่
ไดม้ำและไม่ตดิภำระค ้ำประกนั  
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

2.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

ลูกหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี้และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะ
สูญ ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ซึ่งโดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิและกำรวเิครำะห์
อำยุลูกหนี้ ณ วนัสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญหมำยถงึ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชขีองลูกหนี้กำรคำ้เปรยีบเทยีบ
กับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

 

2.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สนิคำ้คงเหลอืแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำดงัต่อไปนี้ 
 

• ยำและเวชภณัฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์ แสดงด้วยรำคำทุนตำมวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักหรอืมูลค่ำสุทธิทีจ่ะไดร้บัแล้ว 
แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

• พสัดุและวสัดุสิ้นเปลือง แสดงด้วยรำคำทุนตำมวธิีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก และบนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกิจกำร
โรงพยำบำลเมื่อมกีำรเบกิใช ้

• สนิคำ้ส ำเรจ็รปู แสดงดว้ยรำคำทุนตำมวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
• หอ้งชุดเพื่อขำยทีก่่อสรำ้งเสรจ็สมบูรณ์แลว้ แสดงดว้ยรำคำทุนซึ่งค ำนวณโดยวธิเีฉพำะเจำะจงหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะ

ไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 

ต้นทุนของสนิค้ำคงเหลือประกอบด้วยรำคำซื้อ ต้นทุนกำรก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกบักำรก่อสร้ำงและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรซื้อสินค้ำนัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง หกัด้วยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงนิตำม
เงื่อนไข ส่วนลดจำกกำรรบัประกนัสนิคำ้ หรอืส่วนลดกำรน ำบตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (rebate) มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั
ประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิค้ำเก่ำ ล้ำสมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ ำเป็น 
และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนกจิกำรโรงพยำบำล ตน้ทุนกำรขำยสนิคำ้หรอืตน้ทุนจำกกำรขำยหอ้งชุด 
 

2.7 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร 
 

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย์ครบวงจรแสดงตำมรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำร รำคำ
ทุนประกอบดว้ยต้นทุนในกำรไดม้ำซึ่งทีด่นิ กำรพฒันำทีด่นิ ต้นทุนกำรก่อสรำ้งโครงกำรและระบบสำธำรณูปโภค และ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กลุ่มกิจกำรบันทึกโอนต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ครบวงจรเป็นสนิค้ำคงเหลือ เมื่อก่อสร้ำง 
เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 
 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย เมื่อมูลค่ำตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำก
กำรขำยและกำรขำยนัน้ต้องมีควำมเป็นไปได้สูงมำก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนนัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำง
มลูค่ำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย 
 

2.9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

ก) บริษทัย่อย 
 

บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจ
ควบคุมกิจกำรเมื่อกลุ่มกิจกำรมีกำรเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั 
กำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรลงทุน   
กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจในกำรควบคุม
บรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงนิรวมนับจำกวนัที่กลุ่มกิจกำร
สญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัโดยถอืปฏิบตัิตำมวธิซีื้อ  
สิง่ตอบแทนที่โอนให้ส ำหรบักำรซื้อบรษิัทย่อยประกอบด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีผู่้ซื้อโอนใหแ้ละหนี้สนิ 
ทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิของผูถู้กซื้อและส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกจิกำร สิง่ตอบ
แทนทีโ่อนใหร้วมถงึมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ หรอืหนี้สนิที่ผูซ้ื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ต้นทุน 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรซื้อจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ มูลค่ำเริม่แรกของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำและหนี้สนิและ
หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ทีร่บัมำจำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมหรอืมูลค่ำของสนิทรพัย์สุทธ ิ
ทีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตำมสดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 

ในกำรรวมธุรกจิที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวดัมูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผูถู้กซื้อก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกจิใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อและรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นัน้ใน
ก ำไรหรอืขำดทุน 
 

สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกจิกำร รบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รบัรู้ภำยหลังวนัที่ซื้อซึ่งจดัประเภทเป็นสินทรพัย์หรอืหนี้สนิให้รบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของต้องไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ 
และใหบ้นัทกึกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม   
ณ วนัซื้อธุรกิจของส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจที่มำกกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมสุทธิ ณ วนัที่ซื้อของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มำที่ระบุได้ต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิง่  
ตอบแทนทีโ่อนให้ และมูลค่ำส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกิจของ 
ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซื้อทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธิ
ของบรษิทัย่อยทีไ่ดม้ำเน่ืองจำกกำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่ำงนัน้โดยตรงไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) บริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บรษิทัจะตดัรำยกำรบญัชรีะหว่ำงกนั ยอดคงเหลอืและรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิระหว่ำงกนั 
ในกลุ่มกจิกำรเวน้แต่รำยกำรนัน้มหีลกัฐำนว่ำสนิทรพัย์ทีโ่อนระหว่ำงกนัเกดิกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชขีอง
บรษิทัย่อยไดถู้กปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะบนัทกึบญัชดีว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมี 
กำรปรบัเพื่อสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำย 
ตน้ทุนนัน้จะรวมตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรไดม้ำของเงนิลงทุนน้ี 
 

รำยชื่อของบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 16 
 

ข) รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเช่นเดยีวกนักบัส่วนทีเ่ป็นของเจำ้ของของกลุ่ม
กจิกำร ส ำหรบักำรซื้อส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ละส่วนแบ่งในมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยทีไ่ดม้ำจะถูกบนัทกึในส่วนของเจำ้ของ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรขำย
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจะถูกบนัทกึในส่วนของเจำ้ของเช่นเดยีวกนั 
 

ค) กำรจ ำหน่ำยบริษทัย่อย 
 

เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรที่
เหลืออยู่จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุตธิรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรม
นัน้จะถอืเป็นมูลค่ำตำมบญัชเีริม่แรกของมูลค่ำของเงนิลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของ
เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่ในรูปของบรษิทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ส ำหรบัทุกจ ำนวนทีเ่คยรบัรู้
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกบักิจกำรนัน้จะถูกปฏิบัติเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ออกไป 
 

ง) กำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 
 

กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  โดยรบัรู้สินทรพัย์และหนี้สินของกิจกำร 
ทีถู่กน ำมำรวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนทีเ่คยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั
ตำมมูลค่ำทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ล ำดบัทีส่งูสุดทีต่อ้งจดัท ำงบกำรเงนิรวมก่อนกำรรวมธุรกจิ
ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั ณ วนัที่มกีำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรบัปรุง
รำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่น ำมำเปรยีบเทยีบซึ่งเป็นไป
ตำมแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ง) กำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั (ต่อ) 
 

ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ที่ให้ไป  หนี้สิน 
ที่เกิดขึ้นหรือรับมำและตรำสำรทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ  ณ วันที่มีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรควบคุม 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั  เช่น ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีจ่ำยที่ปรกึษำ
กฎหมำย และที่ปรกึษำอื่นในกำรรวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจดัเตรยีม
ขอ้มูลให้แก่ผู้ถอืหุ้น รบัรูเ้ป็นต้นทุนของเงนิลงทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทใีนงบ
กำรเงนิรวมในงวดทีม่กีำรรวมธุรกจิเกดิขึน้   
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั กบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชี
ของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกัน” ใน
ส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

จ) บริษทัร่วม 
 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ่งโดยทัว่ไปก็คอืกำรที่  
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ทีม่สีทิธิออกเสยีงอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 50 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมด เงนิลงทุน 
ในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 

ฉ) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน  
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัย์และมีภำระผูกพัน 
ในหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยของ
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรพัย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น  
ซึง่รำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
กำรร่วมคำ้ 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้  
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ช) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
ภำยใต้วธิีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรบัรู้เงนิลงทุนเมื่อเริม่แรกด้วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนนี้จะ
เพิ่มขึ้นหรอืลดลงในภำยหลังวนัที่ได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้
ลงทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถงึค่ำควำมนิยมทีร่ะบุได ้ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน 
 
ถ้ำส่วนไดเ้สยีของเจำ้ของในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ลดลงแต่ยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญั กจิกำรต้อง
จดัประเภทรำยกำรที่เคยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนเฉพำะสดัส่วนในส่วนได้เสยีของ
เจำ้ของทีล่ดลง ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดงักล่ำวข้ำงต้นจะปรบัปรุงกับรำคำ 
ตำมบญัชขีองเงนิลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอื  
เกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำว ใดๆ  
ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั ้น   
กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในหนี้ของบรษิัทร่วมและกำร
ร่วมคำ้หรอืรบัว่ำจะจ่ำยหนี้แทนบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำทุกสิน้รอบระยะเวลำบญัชว่ีำมขีอ้บ่งชีท้ ีแ่สดงว่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้
เกดิกำรด้อยค่ำหรอืไม่ หำกมขีอ้บ่งชี้เกดิขึน้กลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรยีบเทยีบ 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน และรบัรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ซ) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ จะบนัทกึบญัชดี้วยรำคำทุนหกั  
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ต้นทุนจะมกีำรปรับเพื่อสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงสิง่ตอบแทนที่เกดิขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มลูค่ำของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงนิลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.10 เงินลงทุนอ่ืน 

 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงนิลงทุนอื่นที่นอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ เป็น 3 ประเภท คือ 
1) เงนิลงทุนเผื่อขำย 2) เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก ำหนด และ 3) เงนิลงทุนทัว่ไป กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมำย
ขณะลงทุน ฝ่ำยบรหิำรจะเป็นผู้ก ำหนดกำรจดัประเภทที่เหมำะสมส ำหรบัเงนิลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดั
ประเภทเป็นระยะ  
 
(1) เงนิลงทุนเผื่อขำย คอื เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสรมิสภำพคล่องหรอืเมื่ออตัรำ

ดอกเบี้ยเปลีย่นแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีทีฝ่่ำยบรหิำรแสดงเจตจ ำนงทีจ่ะถอื
ไวใ้นช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกจ็ะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอื
เว้นแต่กรณีที่ฝ่ำยบรหิำรมีควำมจ ำเป็นที่ต้องขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนด ำเนินงำนจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรพัย์
หมุนเวยีน 

(2) เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก ำหนด คอื เงนิลงทุนทีม่กี ำหนดเวลำและผูบ้รหิำรตัง้ใจแน่วแน่และมคีวำมสำมำรถถอื
ไวจ้นครบก ำหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เว้นแต่จะครบก ำหนดภำยใน 12 เดอืน นับแต่วนัที่
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกจ็ะแสดงไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

(3) เงนิลงทุนทัว่ไป คอื เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่มตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบั 
 
เงนิลงทุนทัง้ 3 ประเภท รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถงึมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำ
ซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัตำมรำคำเสนอซื้อ
ล่ำสุดทีอ่ำ้งองิจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไรและขำดทุน
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้นส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงักำรไดม้ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกั
ดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ำเงนิลงทุนนัน้อำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมของผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้
หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิีถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนักดว้ยรำคำตำมบญัชจีำกจ ำนวนทัง้หมดทีถ่อืไว้ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

35 

 
2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.10 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 

 
ในกรณีที่มกีำรโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน กลุ่มกิจกำรจะปรบัเปลี่ยนรำคำของเงนิลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัทีโ่อนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชแีละมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีโ่อนไดบ้นัทกึเป็น
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ในก ำไรหรอืขำดทุนหรอืแสดงเป็นส่วนเกิน(ต ่ำกว่ำ)ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำในส่วนของ
เจำ้ของแลว้แต่ประเภทของเงนิลงทุนทีม่กีำรโอนเปลีย่น 
 

2.11 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรพัย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของ
สนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่ำง และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร จะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน รวมถงึอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภททีด่นิและอำคำรภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนเมื่ออสงัหำรมิทรพัย์
นัน้เป็นไปตำมค ำนิยำมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน สญัญำเช่ำด ำเนินงำนนัน้จะถูกรบัรูเ้สมอืนว่ำเป็นสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงนิ 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีำคำทุน รวมถงึต้นทุนในกำรท ำรำยกำร และต้นทุนกำร
กูย้มื ต้นทุนกำรกู้ยมืทีเ่กดิขึน้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้งหรอืผลติอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนนัน้จะ
รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซื้อหรอืกำร
ก่อสร้ำงและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรพัย์นัน้ก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือระหว่ำงที่กำรด ำเนินกำรพัฒนำ
สนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขหยุดชะงกัลง 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อปัน
ส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
กลุ่มกิจกำรจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุนสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน จะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก  
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2.12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ ต้นทุนเริม่แรก  
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืแยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำร และต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดั
มูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำอื่น กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิและทีด่นิทีย่งัไม่ใชด้ ำเนินงำนไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณดว้ยวธิเีสน้ตรงเพื่อ  
ลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยท์ีป่ระมำณไวด้งัต่อไปนี้ 
 
อำคำร 10 - 50 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 5 - 20 ปี 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 4 - 10 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใช้ 5 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน 3 - 10 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 3 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือ และอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีม่ลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ดงักล่ำว จะถูกปรบั
ลดใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืทนัท ี
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทน
สุทธิที่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ และจะรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนสุทธิไวใ้น
รำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นตำมล ำดบัในก ำไรหรอืขำดทุน 
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2.13 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมทีเ่กดิกำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 2.9) แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
 

ค่ำควำมนิยมที่รบัรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่รบัรูแ้ล้วจะไม่มกีำรกลบัรำยกำร ทัง้นี้มูลค่ำคงเหลือตำมบญัชขีองค่ำควำมนิยมจะถูกรวม
ค ำนวณในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรขำยกจิกำร 
 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยที่หน่วย
นัน้อำจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลำยหน่วยรวมกนัซึง่คำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิ ทีค่่ำควำมนิยมเกดิขึน้
และระบุส่วนงำนด ำเนินงำนได ้
 

2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

ต้นทุนที่ใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้บนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกดิขึ้น ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดจำกกำรพฒันำ  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มลีักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็น
ผูดู้แล จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเมื่อเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงันี้ 
 

• มคีวำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคทีก่จิกำรจะท ำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหเ้สรจ็สมบูรณ์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์หรอืขำยได ้
• ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะท ำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรอืขำย 
• กจิกำรมคีวำมสำมำรถทีจ่ะน ำโปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้มำใชป้ระโยชน์หรอืขำย 
• สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้ใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิในอนำคตอย่ำงไร 
• มคีวำมสำมำรถในกำรจดัหำทรพัยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงนิ และด้ำนอื่นได้เพียงพอที่จะน ำมำใช้เพื่อท ำให้  

กำรพฒันำเสรจ็สิน้สมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพวิเตอรม์ำใชป้ระโยชน์หรอืน ำมำขำยได ้
• กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

พฒันำไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื 
 

ตน้ทุนโดยตรงทีร่บัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะรวมถงึต้นทุนพนักงำนทีท่ ำงำนในทมีพฒันำโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในจ ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม 
 

ต้นทุนกำรพฒันำอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขเหล่ำนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำนี้รบัรู้
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในเวลำภำยหลงั 
 

ต้นทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีส้นตรงตลอดอำยุ  
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ในระยะเวลำไม่เกนิ 5 ถงึ 10 ปี 
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2.15 สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำ 

 
สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรเช่ำที่ซื้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ 
กำรด ำเนินกำรให้ทีด่นิและอำคำรนัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนไดต้ำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ตำมทีร่ะบุในสญัญำเช่ำ 
 

2.16 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำร
ผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขคือ
สนิทรพัย์ทีจ่ ำเป็นต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัยน์ัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้ม
ทีจ่ะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่  ทีจ่ ำเป็นในกำร
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ ทีย่งัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
อัตรำที่ใช้ค ำนวณต้นทุนกำรกู้ยืมที่รวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์ คือ อัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ยืมใน
ระหว่ำงปี ในกรณีที่เงนิกู้ยมืเกิดขึ้นโดยเฉพำะเพื่อซื้อ ก่อสรำ้งหรอืผลติสนิทรพัย์ จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยมืที่รวมเป็นรำคำ
ทุนของสนิทรพัย์จะเป็นต้นทุนกำรกู้ยมืที่เกดิจรงิในระหว่ำงปีของเงนิกู้ยมืนัน้หกัด้วยรำยไดท้ี่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมื
ดงักล่ำวไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำว  

 
2.17 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
สนิทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สนิทรพัย์อื่นทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูง
กว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชขีองสนิทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิ
ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึ่งหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้  
สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีส่ำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำ สนิทรพัย์
ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้วจะถูกประเมนิ
ควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.18 กำรบญัชีส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะยำว 
 

สญัญำเช่ำกำรเงนิ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

สญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รบัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทัง้หมดถือเป็น 
สญัญำเช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนั
สุทธขิองจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและ
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้งอยู่ โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำ
เช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของ
สญัญำเช่ำ เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัรำคงที่ส ำหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิที่เหลอือยู่ สนิทรพัย์ที่ไดม้ำ
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ จะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรพัย์ที่เช่ำ หรอือำยุของสญัญำเช่ำ แล้วแต่
ระยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ  
 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสนิทรพัย์ซึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ถอื
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ไดร้บัจำกผู้ใหเ้ช่ำ) 
จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้  
 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนแสดงรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำร
ลงทุน และตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยด์ว้ยเกณฑ์เดยีวกนักบัรำยกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อ
กำรลงทุนของกลุ่มกิจกำร รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้กับผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

2.19 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม 
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนที่ได้รบั 
(หักด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 

ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงนิกู้บำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำม
เป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมด ค่ำธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรสภำพ
คล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.20 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรที่
รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ
มีผลบังคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ  
ในกรณีที่มสีถำนกำรณ์ที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษ ี
ทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษแีก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดง
อยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กิดจำกเหตุกำรณ์
ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไร

หรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชหีรอืทำงภำษี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์
ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีจะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียง
พอทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ  
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหกักลบกับหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั ซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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2.21 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สิน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัโบนัส และรบัรู้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเมื่อมีภำระผูกพันตำม
กฎหมำยหรอืตำมประเพณีปฏบิตัใินอดตีซึง่ก่อใหเ้กดิภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำน  
 

ผลประโยชน์พนักงำนของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วยโครงกำรสมทบเงนิและโครงกำรผลประโยชน์ ส ำหรบัโครงกำร
สมทบเงนิบรษิทัจะจ่ำยเงนิสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่บรษิัทไม่มภีำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรอืภำระผูกพนัจำก
กำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงนิเพิม่เมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบไปแล้ว ถงึแม้กองทุนไม่มสีนิทรพัย์เพยีงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำน
ทัง้หมดส ำหรบักำรใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 
 

ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์นัน้ประกอบดว้ยโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุและโครงกำรให้รำงวลักำรท ำงำน
นำน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบั โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจยั เช่น อำยุของ
พนักงำน จ ำนวนปีทีท่ ำงำน ค่ำตอบแทน อตัรำคดิลดและมลูค่ำของรำงวลัทีใ่ห ้เป็นตน้ 
 

หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัที่สิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำร
ไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของ
พนัธบตัรใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำร 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอืกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตฐิำน
จะรบัรูด้งันี้  
 

• ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุจะรบัรูผ้่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ไปยงัส่วนของเจำ้ของในงวดทีเ่กดิ 
• ส ำหรบัโครงกำรใหร้ำงวลักำรท ำงำนนำนจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีเ่กดิ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน  
 

2.22 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมควำมในพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 และเขำ้เป็น
สมำชกิของกองทุนรวมแห่งหนึ่งโดยไดร้บัอนุมตัจิำกกระทรวงกำรคลงัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยก
ออกจำกสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัและบรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน 
 

ตำมระเบยีบกองทุน พนักงำนตอ้งจ่ำยเงนิสะสมเขำ้กองทุนในอตัรำรอ้ยละ 3 รอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน และ 
กลุ่มกิจกำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนนี้ในอตัรำร้อยละ 3 ร้อยละ 4 และรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืนพนักงำน กลุ่มกิจกำรได้
แต่งตัง้ผู้จดักำรกองทุนรบัอนุญำตแห่งหนึ่งเพื่อบรหิำรกองทุนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงที่ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
 

เงนิจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีของกลุ่มกิจกำร บนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.23 ประมำณกำรหน้ีสิน - ทัว่ไป 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงซึ่งจดัท ำไว้อนัเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตี ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกจิกำรต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป
และสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื  
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ 
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำ จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 
ประมำณกำรหนี้สนินี้ไม่ได้รวมเรื่องภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรได้กล่ำวถึงนโยบำยกำร
บญัชเีรื่องผลประโยชน์พนักงำนไวใ้นหมำยเหตุ 2.21 
 

2.24 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ส ำคญัซึ่งได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  
เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงนิ เงนิลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคล
และกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั รำยกำรบำงรำยกำรของสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิตดิภำระค ้ำประกนั 
และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น หนี้สนิทำงกำรเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
กู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั รำยกำร
บำงรำยกำรของหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และหนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธิ) ซึ่ง
นโยบำยกำรบญัชเีฉพำะส ำหรบัรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

2.25 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัใน 
ส่วนของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.26 กำรรบัรู้รำยได้ 
 

รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ี่เกดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำร
ขนส่งสนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่  
ทีจ่ะไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 

ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยก
เป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละ
ภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงพยำบำลของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ย รำยไดค้่ำรกัษำพยำบำล ค่ำหอ้งพกั และค่ำยำ 
โดยจะรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิำรเสรจ็สิ้นลงหรอืเมื่อไดส้่งมอบยำแล้ว 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อโอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ไปยงัลูกคำ้ ซึ่งกค็อืเมื่อส่งมอบสนิคำ้ กำรส่งมอบ
จะเกดิขึน้เมื่อสนิคำ้ไดถู้กส่งไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด 
 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรของกลุ่มกิจกำรรบัรูต้ำมสดัส่วนของกำรให้บรกิำรจรงิจนถึงวนัสิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน
จำกบรกิำรทัง้สิน้ตำมสญัญำ 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรพฒันำระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรข์องบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมสดัส่วนของกำรใหบ้รกิำร
จรงิจนถึงวนัสิ้นรอบระยะเวลำกำรรำยงำนจำกบรกิำรทัง้สิ้นตำมสญัญำ เนื่องจำกลูกค้ำได้รบัและใช้ประโยชน์ทนัท ี 
ณ เวลำที่กจิกำรใหบ้รกิำร โดยสดัส่วนดงักล่ำวค ำนวณจำกจ ำนวนชัว่โมงท ำงำนที่เกิดขึน้จรงิต่อจ ำนวนชัว่โมงท ำงำน
ทัง้หมดทีป่ระมำณกำรไว ้
 

ส ำหรบับำงสญัญำทีต่้องส่งมอบสนิคำ้หรอืให้บรกิำรหลำยประเภท เช่น กำรขำยฮำร์ดแวร์และบรกิำรติดตัง้ที่เกี่ยวขอ้ง 
หำกกำรตดิตัง้นัน้ไม่ซบัซอ้นและไม่ใช่กำรใหบ้รกิำรแบบบูรณำกำร และเป็นกำรตดิตัง้ที่บุคคลอื่นสำมำรถท ำไดจ้ะถอืว่ำสนิคำ้
และบรกิำรดงักล่ำวเป็นภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนั  
 

ในกรณีที่สญัญำมีหลำยภำระที่ต้องปฏิบัติ กลุ่มกิจกำรจะปันส่วนรำคำของรำยกำรให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติตำม
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ ในกรณีที่รำคำขำยแบบเอกเทศไม่สำมำรถหำได้โดยตรง กลุ่มกิจกำรจะท ำกำร
ประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศโดยใช้วธิีต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่สญัญำรวมถึงกำรติดตัง้ฮำร์ดแวร ์
รำยไดส้ ำหรบักำรขำยฮำร์ดแวร์จะรบัรู ้ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง เมื่อมกีำรส่งมอบฮำร์ดแวร์ ลูกคำ้ยอมรบัสนิคำ้ และไดโ้อน
กรรมสทิธิต์ำมกฎหมำยใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ 
 

กลุ่มกิจกำรจะทบทวนและปรบัปรุงประมำณกำรรำยได้ ต้นทุน หรอืควำมก้ำวหน้ำของงำนหำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป 
และรบัรู้รำยได้และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงในก ำไรหรอืขำดทุนในรอบระยะเวลำที่ผู้บรหิำรทรำบถึงสถำนกำรณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปดงักล่ำว 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุดของบรษิทัย่อยจะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อมกีำรโอนกำรควบคุมใหก้บัผูซ้ื้อแล้ว เงนิค่ำงวดทีช่ ำระ 
ตำมสญัญำจะแสดงไวเ้ป็นเงนิมดัจ ำและเงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.26 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 

 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑด์งันี้ 
 
• รำยไดค้่ำบรกิำรทีป่รกึษำและกำรจดักำร รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเน้ือหำของสญัญำทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
• รำยไดด้อกเบี้ยรบัรูต้ำมเกณฑ์สดัส่วนของเวลำโดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนัครบ

อำยุและพจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของกลุ่มกจิกำร 
• รำยไดค้่ำเช่ำรบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
• รำยไดค้่ำบตัรสมำชกิรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
• รำยไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเกดิขึน้ 
 

2.27 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิประกอบดว้ย ดอกเบี้ยจ่ำยจำกเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ เงนิกู้ยมืจำกบุคคลและกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ และค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนัเงนิกู ้ 
 

2.28 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลและเงนิปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยบนัทกึในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัช ี 
ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลตำมล ำดบั 
 

2.29 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
งบกำรเงนิรวม 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมศิำสตร์เดยีว คอื ในประเทศไทย ดงันัน้จงึได้มกีำรเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วน
งำนธุรกจิเท่ำนัน้ 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนเดยีว คือส่วนงำนธุรกิจโรงพยำบำล โดยประกอบด้วยข้อมูลในส่วนของผู้ป่วยในและ
ผูป่้วยนอก และบรษิทัด ำเนินธุรกจิในส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์เดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูบ้รหิำรจงึพจิำรณำรวม
ส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือธุรกิจโรงพยำบำล ดงันัน้ รำยได้ ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงในงบกำรเงนินี้จงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนแลว้ 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มกิจกำรต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่ส ำคญั ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงจำกกำรให้
สนิเชื่อ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นและควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้  

 

3.1.1 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอย่อมแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแหล่งเงนิทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มวีงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกู้ยมืที่ไดม้กีำรตกลงไวแ้ล้ว  
อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้ตัง้เป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงนิทุน 
โดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไวใ้ห้เพยีงพอในระดบัหนึ่ง เพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสด  
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้  
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สนิเชื่อ คอืควำมเสี่ยงที่คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งจะไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัที่ระบุไวใ้น
สญัญำจนท ำใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเกดิควำมเสยีหำยทำงกำรเงนิ 
 

รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำร ได้แก่ กำรให้บรกิำรทำงด้ำนกำรแพทย์ ซึ่งในกำรบริหำรสินเชื่อ กลุ่มกิจกำรได้
ก ำหนดเกณฑ์กำรจดัระดบัควำมน่ำเชื่อถอืของลูกคำ้ นอกจำกนี้ลูกหนี้กำรคำ้ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัประกนัภยัที่มี
ควำมมัน่คงและด ำเนินธุรกจิกนัมำเป็นเวลำนำน ดงันัน้ ผูบ้รหิำรมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจุก
ตวัของควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วกบัลูกหนี้กำรคำ้อยู่ในระดบัต ่ำ  
 

3.1.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน  
 

ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน คอืควำมเสีย่งทีมู่ลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจำกกำร
เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นในตลำด 
 

กลุ่มกจิกำรจงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมกีำรซื้อ
สนิคำ้จำกต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรจงึไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำก
กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในขณะนัน้ 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย คือควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำก 
กำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 

ควำมเสีย่งเกี่ยวกบัอตัรำดอกเบี้ยเกดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งควำมผนัผวนดงักล่ำวจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรในอนำคต กลุ่มกจิกำรไม่มสีนิทรพัย์ทีต่้อง
อำ้งองิอตัรำดอกเบี้ยอย่ำงมนีัยส ำคญั ดงันัน้ ผูบ้รหิำรมคีวำมเหน็ว่ำกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย
ในระดบัต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีกำรท ำสญัญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบนักำรเงนิแบบอตัรำดอกเบี้ย
ลอยตวั อย่ำงไรกต็ำมฝ่ำยบรหิำรเชื่อว่ำผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะ
ยำวกบัสถำบนักำรเงนิจะไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกจิกำรอย่ำงมสีำระส ำคญั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลอื สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัและอตัรำดอกเบี้ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
    มำกกว่ำ 1    ปรบัข้ึนลง  ไม่มีอตัรำ   อตัรำ    มำกกว่ำ 1    ปรบัข้ึนลง  ไม่มีอตัรำ   อตัรำ 
  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบ้ีย  รวม  ดอกเบ้ีย  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบ้ีย  รวม  ดอกเบ้ีย 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน               
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 3,411,843 -       -       476,389,220 182,676,851 662,477,914 0.10 - 1.10 2,646,289 -       -       291,235,324 126,728,104 420,609,717 0.10 - 1.00 
เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงนิ 27,784 -       -       -       -       27,784 0.75 - 0.80 -       -       -       -       -       -       - 
เงนิลงทุนระยะสัน้ -       -       -       -       76,281,722 76,281,722 - -       -       -       -       20,448,211 20,448,211 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ (สุทธ)ิ -       -       -       -       1,306,160,449 1,306,160,449 - -       -       -       -       907,776,717 907,776,717 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคล               
   และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36,599,881 -       -       -       -       36,599,881 ตำมทีต่กลงกนั 5,691,557,468 -       -       -       -       5,691,557,468 ตำมทีต่กลงกนั 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิตดิภำระค ้ำประกนั 8,266,189 -       -       426,100 -       8,692,289 0.22 - 1.05 -       -       -       -       -       -       - 

 48,305,697 -       -       476,815,320 1,565,119,022 2,090,240,039  5,694,203,757 -       -       291,235,324 1,054,953,032 7,040,392,113  
               

หน้ีสินทำงกำรเงิน               
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้               
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,696,709,578 -       -       8,427,749 -       2,705,137,327 อำ้งองิอตัรำดอกเบี้ย 2,580,000,000 -       -       -       -       2,580,000,000 อำ้งองิอตัรำดอกเบี้ย 
       ตลำดเงนิและ MLR       ตลำดเงนิและ MLR 
       และ MOR       และ MOR 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 302,571,143 -       -       -       1,228,532,226 1,531,103,369 ตำมทีต่กลงกนั -       -       -       -       675,800,636 675,800,636 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 74,733,333 724,573,966 -       5,336,504,946 -       6,135,812,245 3.80, MLR, -       -       -       5,216,777,823 -       5,216,777,823 MLR, Prime Rate 
       Prime Rate        
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ 37,790,685 97,376,740 -       -       -       135,167,425 1.63 - 8.57 5,604,389 9,213,927 -       -       -       14,818,316 1.85 - 5.28 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ -       -       -       -       1,000,000 1,000,000 - -       -       -       -       -       -       - 

 3,111,804,739 821,950,706 -       5,344,932,695 1,229,532,226 10,508,220,366  2,585,604,389 9,213,927 -       5,216,777,823 675,800,636 8,487,396,775  
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลอื สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัและอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
    มำกกว่ำ 1    ปรบัข้ึนลง  ไม่มีอตัรำ   อตัรำ    มำกกว่ำ 1    ปรบัข้ึนลง  ไม่มีอตัรำ   อตัรำ 
  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบ้ีย  รวม  ดอกเบ้ีย  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด  ดอกเบ้ีย  รวม  ดอกเบ้ีย 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน               
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 3,257,290 -       -       577,277,953 160,968,833 741,504,076 0.12 - 1.10 2,620,252 -       -       237,872,854 148,092,389 388,585,495 0.12 - 1.00 
เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงนิ 22,356 -       -       -       -       22,356 1.00 - 1.05 -       -       -       -       -       -       - 
เงนิลงทุนระยะสัน้ -       -       -       -       144,044,436 144,044,436 - -       -       -       -       21,530,466 21,530,466 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ (สุทธ)ิ -       -       -       -       852,030,938 852,030,938 - -       -       -       -       841,966,398 841,966,398 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคล               
   และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40,106,960 -       -       -       -       40,106,960 ตำมทีต่กลงกนั 4,013,084,205 -       -       -       -       4,013,084,205 ตำมทีต่กลงกนั 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิตดิภำระค ้ำประกนั 8,280,347 -       -       426,100 -       8,706,447 0.37 - 1.05 -       -       -       -       -       -       - 

 51,666,953 -       -       577,704,053 1,157,044,207 1,786,415,213  4,015,704,457 -       -       237,872,854 1,011,589,253 5,265,166,564  
               

หน้ีสินทำงกำรเงิน               
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้               
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,720,896,896 -       -       19,964,767 -       2,740,861,663 อำ้งองิอตัรำดอกเบี้ย 2,583,000,000 -       -       -       -       2,583,000,000 อำ้งองิอตัรำดอกเบี้ย 
       ตลำดเงนิและ MLR       ตลำดเงนิและ MLR 
       และ MOR       และ MOR 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -       -       -       1,962,845,026 1,962,845,026 - -       -       -       -       667,525,114 667,525,114 - 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร -       155,280,815 -       -       -       155,280,815 ตำมทีต่กลงกนั -       -       -       -       -       -       - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ -       -       -       3,443,716,325 -       3,443,716,325 MLR -       -       -       3,443,716,325 -       3,443,716,325 MLR 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ 3,151,914 8,167,427 -       -       -       11,319,341 3.85 - 7.03 2,857,376 8,089,257 -       -       -       10,946,633 3.85 - 5.28 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ -       -       -       -       2,000,000 2,000,000 - -       -       -       -       -       -       - 

 2,724,048,810 163,448,242 -       3,463,681,092 1,964,845,026 8,316,023,170  2,585,857,376 8,089,257 -       3,443,716,325 667,525,114 6,705,188,072  
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เครื่องมอืดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 
สญัญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกันควำมเสี่ยงให้แก่กลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวในอัตรำ
แลกเปลี่ยนดว้ยกำรก ำหนดอตัรำทีจ่ะใชร้บัรูส้นิทรพัย์ทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศทีจ่ะไดร้บัจรงิ หรอืทีจ่ะใชร้บัรูห้นี้สนิที่
เป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศทีจ่ะตอ้งจ่ำยช ำระ จ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงจำกจ ำนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัจรงิจำกสนิทรพัยห์รอืทีจ่ะตอ้ง
จ่ำยช ำระหนี้สนิ จะน ำไปหกักลบลบกนักบัมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงไปของสญัญำที่เกี่ยวขอ้ง รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุน
จำกเครื่องมอือนุพนัธ์จะน ำมำหกักลบลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
รำยละเอยีดของอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ขอ้ 39.4 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชดีงันี้ 
 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัขัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
• ขอ้มูลระดบัที่ 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนัที่อ้ำงอิงจำกศูนย์ซื้อขำย

ตรำสำร 
• ข้อมูลระดับที่ 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูล 

ทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
• ข้อมูลระดบัที่ 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำก

ขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด 
  มูลค่ำยุติธรรม 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561 
 ระดบั  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรพัย ์      
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม      
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย      
   (หมำยเหตุ 8, 14) 1 560,187,228 724,604,177 504,353,717 602,090,207 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูค่ำยุตธิรรมระหว่ำงปี 
 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมทีก่ล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 19 และ 26 ตำมล ำดบั 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กิดขึน้จรงิ ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและข้อสมมติฐำนที่มคีวำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัที่อำจเป็น
เหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบ
ต่อมลูค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้พจิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมกลุ่ม
กจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 
เมื่อเกษยีณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งองิกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิม่เตมิเปิดเผย
ในหมำยเหตุ 28 
 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้กำรคำ้ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำด
ว่ำจะเกดิขึ้นส ำหรบัยอดลูกหนี้ที่เก็บเงนิไม่ได้ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำร
เกบ็เงนิในอดตีและกำรวเิครำะหล์ูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี 
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวบำงรำยกำรซึ่งมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผู้บรหิำร ซึ่งมีข้อสมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต และปรบัปรุงด้วยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอื่นที่คำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
รวมทัง้กำรพจิำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษใีนอดตี ซึง่ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 
 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนจำกกำร 
ดอ้ยค่ำ เมื่อมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ (หมำยเหตุ 16, 17 และ 18) 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกเมื่อเลกิใช้
งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและมลูค่ำซำกใหม่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเช่นนัน้เกดิขึน้ 
 
นอกจำกนี้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรดอ้ยค่ำ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทกึขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลย
พนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ค่ำควำมนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
ในกำรบนัทกึและวดัมลูค่ำของค่ำควำมนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัทีไ่ดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั  
ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย์ หรอื หน่วยของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ 
เงนิสด รวมทัง้กำรเลอืกอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในกำรค ำนวณหำมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ 
 
กำรประมำณกำรหนี้สนิ 
 
กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องค่ำเสียหำย ฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่  
กลุ่มกิจกำรถูกฟ้องร้อง ในกรณีที่ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำว่ำอำจมผีลเสยีหำยเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรจะบนัทกึประมำณกำรหนี้สิน
ส ำหรบัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึ้นดงักล่ำว หำกฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำแล้วและเชื่อมัน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะไม่มีควำมเสียหำย
เกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะไม่บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำว ณ วนัสิน้รอบบญัช ี
 

5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มกิจกำรนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ 
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุน 
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงนิของทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ  
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 5 ส่วนงำนหลกั คอื (1) กจิกำรโรงพยำบำล (2) กจิกำรบรหิำรจดักำรโรงพยำบำล (3) กจิกำร Healthcare Solution Provider (4) กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อใชใ้น
กจิกำรโรงพยำบำล และ (5) กจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (บำท) 
       กิจกำรพฒันำและจ ำหน่ำย       
   กิจกำรบริหำรจดักำร กิจกำร Healthcare โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้       
 กิจกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำล Solution Provider ในกิจกำรโรงพยำบำล กิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ กำรตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั 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 
               

รำยไดจ้ำกกจิกำรโรงพยำบำล 6,766,607,378 5,802,701,768 -       -       -       -       -       -       -       -       (16,515,569) (7,739,764) 6,750,091,809 5,794,962,004 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ -       -       -       -       328,073,199 431,929,897 -       -       -       -       (10,257,855) (35,504,528) 317,815,344 396,425,369 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,822,000 14,386,434 718,310,805 770,897,627 10,330,020 12,651,519 32,468,989 32,688,155 -       -       (28,005,743) (10,627,143) 735,926,071 819,996,592 
รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด -       -       -       -       428,325,994 82,807,876 -       -       -       -       -       -       428,325,994 82,807,876 
ตน้ทุนกจิกำรโรงพยำบำล (5,194,848,622) (4,160,658,902) -       -       -       -       -       -       -       -       (39,839,668) 4,234,430 (5,234,688,290) (4,156,424,472) 
ตน้ทุนกำรขำยสนิคำ้ -       -       -       -       (205,188,091) (290,706,168) -       -       -       -       2,558,300 18,217,282 (202,629,791) (272,488,886) 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (2,822,000) (17,265,924) (645,742,068) (675,858,615) (7,686,953) (6,027,636) (16,721,150) (16,223,330) -       -       25,876,394 16,476,269 (647,095,777) (698,899,236) 
ตน้ทุนจำกกำรขำยหอ้งชุด -       -       -       -       (284,635,912) (57,765,006) -       -       -       -       3,374,679 -       (281,261,233) (57,765,006) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,571,758,756 1,639,163,376 72,568,737 95,039,012 269,218,257 172,890,482 15,747,839 16,464,825 -       -       (62,809,462) (14,943,454) 1,866,484,127 1,908,614,241 
               

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ไดปั้นส่วน:               
   รำยไดอ้ื่น             416,453,536 201,601,030 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร             (1,397,109,864) (1,378,543,265) 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน             (2,384,978) -       
   ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น             (7,854,674) (1,019,119) 
   ค่ำใชจ้่ำยอื่น             (2,362,891) (10,825,535) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (216,083,581) (144,097,391) 
   ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนใน               
      - บรษิทัร่วม             50,594,633 40,872,483 
      - กจิกำรร่วมคำ้             (117,850,009) (133,216,058) 
   ภำษเีงนิได ้             (130,119,924) (116,707,256) 

ก ำไรส ำหรบัปี             459,766,375 366,679,130 
               
ประเภทของกำรรบัรูร้ำยได ้:               
   ณ จุดใดจดุหน่ึง -       -       -       -       755,116,420 513,356,488 -       -       -       -       (10,257,855) (35,504,529) 744,858,565 477,851,959 
   ตลอดช่วงระยะเวลำ 6,769,429,378 5,817,088,202 718,310,805 770,897,627 11,612,793 14,032,804 32,468,989 32,688,155 -       -       (44,521,312) (18,366,906) 7,487,300,653 6,616,339,882 

 6,769,429,378 5,817,088,202 718,310,805 770,897,627 766,729,213 527,389,292 32,468,989 32,688,155 -       -       (54,779,167) (53,871,435) 8,232,159,218 7,094,191,841 
 
ส ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บรษิทัรบัรูร้ำยไดแ้บบตลอดช่วงระยะเวลำ 
 
เน่ืองจำกข้อมูลรำยได้จ ำแนกตำมส่วนงำนที่รำยงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ได้จดัท ำขึ้นภำยใต้มำตรฐำนฉบบัที่ 11 และฉบบัที่ 18 (ตำมมำตรฐำนกำรรบัรูร้ำยไดฉ้บบัเดมิ) ขอ้มูลรำยได้ดงักล่ำว 
จงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูรำยไดส้ ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ได ้ทัง้นี้ขอ้มลูรำยไดเ้ปรยีบเทยีบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 2.2.1 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 5 ส่วนงำนหลกั คอื (1) กจิกำรโรงพยำบำล (2) กจิกำรบรหิำรจดักำรโรงพยำบำล (3) กจิกำร Healthcare Solution Provider (4) กจิกำรพฒันำและจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อใชใ้น
กจิกำรโรงพยำบำล และ (5) กจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน (บำงส่วน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (บำท) 

    กิจกำรพฒันำและจ ำหน่ำย    
  กิจกำรบริหำรจดักำร กิจกำร Healthcare โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้    
 กิจกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำล Solution Provider ในกิจกำรโรงพยำบำล กิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ กำรตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั 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 
               

สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน 9,441,087,754 6,467,779,152 576,599,606 661,423,512 3,490,906,666 3,259,650,479 30,489,048 23,778,432 4,988,480 10,455,139 827,093,183 927,029,602 14,371,164,737 11,350,116,316 
เงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 2,013,150,674 1,809,810,153 -       -       -       -       -       -       -       -       (181,403,831) (257,999,894) 1,831,746,843 1,551,810,259 

สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน 13,248,992,315 12,591,918,962 168,174,607 149,432,050 841,503,643 487,473,641 300,000 2,805 1,846,487,548 1,822,565,548 (12,023,377,550) (10,026,388,100) 4,082,080,563 5,025,004,906 

รวมสนิทรพัย ์ 24,703,230,743 20,869,508,267 744,774,213 810,855,562 4,332,410,309 3,747,124,120 30,789,048 23,781,237 1,851,476,028 1,833,020,687 (11,377,688,198) (9,357,358,392) 20,284,992,143 17,926,931,481 

               
หน้ีสนิตำมส่วนงำน 5,223,933,831 4,012,275,687 147,747,038 176,881,041 254,575,525 615,672,536 14,467,528 8,996,570 5,108,527 5,244,914 (150,549,111) (89,553,991) 5,495,283,338 4,729,516,757 

หน้ีสนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน 7,553,682,245 5,014,553,691 51,185,405 119,948,441 2,991,191,405 2,156,352,808 26,096,895 26,074,360 1,715,386,943 1,674,385,832 (6,329,322,773) (4,519,784,945) 6,008,220,120 4,471,530,187 

รวมหน้ีสนิ 12,777,616,076 9,026,829,378 198,932,443 296,829,482 3,245,766,930 2,772,025,344 40,564,423 35,070,930 1,720,495,470 1,679,630,746 (6,479,871,884) (4,609,338,936) 11,503,503,458 9,201,046,944 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิสดในมอื 8,414,689 12,698,409 5,922,102 10,178,909 
เชค็ในมอื 1,598,033 1,493,920 1,543,580 975,315 
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย์ 476,389,220 577,277,953 291,235,324 237,872,854 
 - ประเภทกระแสรำยวนั 172,664,129 146,776,504 119,262,422 136,938,165 
 - ประเภทประจ ำ 3 เดอืน 3,411,843 3,257,290 2,646,289 2,620,252 
 662,477,914 741,504,076 420,609,717 388,585,495 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย์  0.10 ถงึ 0.97  0.12 ถงึ 1.00  0.10 ถงึ 0.97  0.12 ถงึ 1.00 
 - ประเภทประจ ำ 3 เดอืน  0.60 ถงึ 1.10  0.80 ถงึ 1.10  1.00  1.00 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสัน้ของกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นเงินลงทุนในหลักทรพัย์ 
เผื่อขำยในหน่วยลงทุนประเภทสะสมทรพัย์ในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิทีถ่อืไวร้ะยะสัน้ 
 

เงนิลงทุนระยะสัน้มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรหน้ี  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำทุนต้นปี 134,865,837 127,942,325 14,194,831 108,199,517 
บวก เงนิลงทุนเพิม่จำกกำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้     
    ในระหว่ำงปี -       928,198 -       -       
บวก เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงปี 95,000,000 100,000,000 -       -       
หกั จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในระหว่ำงปี (160,867,250) (94,004,686) -       (94,004,686) 
รำคำทุนปลำยปี 68,998,587 134,865,837 14,194,831 14,194,831 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรม     
   ของเงนิลงทุนเผื่อขำย 2,026,235 2,641,184 996,480 814,134 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรม     
   ของเงนิลงทุนเผื่อขำยเพิม่จำก     
   กำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -       15,914 -       -       

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม 71,024,822 137,522,935 15,191,311 15,008,965 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนระยะสัน้ (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนระยะสัน้มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรทุน  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำทุนต้นปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงปี -       -       -       -       
หกั จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในระหว่ำงปี -       -       -       -       
รำคำทุนปลำยปี 6,248,671 6,248,671 6,248,671 6,248,671 
ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำ     
   ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (991,771) 272,830 (991,771) 272,830 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม 5,256,900 6,521,501 5,256,900 6,521,501 
     

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 76,281,722 144,044,436 20,448,211 21,530,466 

 
ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสัน้ในตรำสำรหนี้ ของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 71,024,822 บำท (พ.ศ. 2561 : 
137,522,935 บำท) และเฉพำะบรษิัทจ ำนวน 15,191,311 บำท (พ.ศ. 2561 : 15,008,965 บำท) เป็นหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมของธนำคำรในประเทศ ทีจ่ดัประเภทเป็นหลกัทรพัย์เผื่อขำยและอำจขำยเมื่อมคีวำมจ ำเป็นต้องเพิม่เงนิทุนด ำเนินกำรของ 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสัน้ในตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรและบริษัทจ ำนวน 5,256,900 บำท  
(พ.ศ. 2561 : 6,521,501 บำท) เป็นหน่วยลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ในประเทศที่จัดประเภทเป็น
หลกัทรพัยเ์ผื่อขำยและอำจขำยเมื่อมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเพิม่เงนิทุนด ำเนินกำรของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนจ ำนวน 2,828,290 บำท 
(ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนจ ำนวน 
5,995,314 บำท) (หมำยเหตุ 33) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้รบัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนระยะสัน้จ ำนวน 139,100 บำท (พ.ศ. 2561 : 
136,750 บำท) (หมำยเหตุ 33) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสัน้ - หลักทรัพย์เผื่อขำยวดัตำมรำคำเสนอซื้อล่ำสุดที่อ้ำงอิงจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีมลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที่ 1 ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น (สุทธ)ิ  1,200,792,304 783,198,630 390,428,048 398,741,443 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ 38 ก) 53,058,210 52,449,904 51,743,769 39,882,373 

  1,253,850,514 835,648,534 442,171,817 438,623,816 
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัอื่น  7,389,256 5,805,603 3,264,586 3,931,670 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ก) 39,867,384 10,015,600 13,580,442 8,685,811 

  47,256,640 15,821,203 16,845,028 12,617,481 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - บรษิทัอื่น  14,822 13,935 -       -       
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  38 ก) 4,146,681 547,266 492,529,770 435,386,791 
  4,161,503 561,201 492,529,770 435,386,791 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      
     - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 38 ก) -       -       (44,661,690) (44,661,690) 

  4,161,503 561,201 447,868,080 390,725,101 
เงนิปันผลคำ้งรบั - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 38 ก) 891,792 -       891,792 -       
เงนิทดรองจ่ำย - บรษิทัอื่น  1,779,040 4,237,504 1,009,010 591,263 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  17,550,872 15,987,370 6,709,106 6,845,895 

  1,325,490,361 872,255,812 915,494,833 849,403,556 

 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้กำรคำ้ แยกรำยละเอยีดตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน (สุทธิ)     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 338,471,329  301,890,634 127,351,002 156,791,363 
อำยุหนี้คำ้งช ำระ     
   1 - 90 วนั 144,291,852 77,324,790 23,334,885 36,896,303 
   91 - 180 วนั 45,026,743 13,737,916 5,182,027 3,040,988 
   181 - 365 วนั 52,509,993 14,068,628 28,399,391 8,289,826 
   มำกกว่ำ 365 วนั 37,654,992 31,048,375 31,113,401 26,811,970 
 617,954,909 438,070,343 215,380,706 231,830,450 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (45,965,568) (28,812,693) (36,050,630) (22,969,214) 
 571,989,341 409,257,650 179,330,076 208,861,236 
ลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 628,802,963 373,940,980 211,097,972 189,880,207 

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น (สุทธ)ิ 1,200,792,304 783,198,630 390,428,048 398,741,443 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้กำรคำ้ แยกรำยละเอยีดตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (สุทธิ)     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 373,435 6,550 6,335,432 2,208,221 
อำยุหนี้คำ้งช ำระ     
   1 - 90 วนั 18,060,342 85,475 12,298,461 7,460,675 
   91 - 180 วนั -       1,700 10,646,021 1,756,272 
   181 - 365 วนั 12,612,315 11,233,166 5,649,601 5,721,010  
   มำกกว่ำ 365 วนั 4,046,854 -       4,046,854 3,266,604 
 35,092,946 11,326,891 38,976,369 20,412,782 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -       -       -       -       

 35,092,946 11,326,891 38,976,369 20,412,782 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 22,221,064 41,123,013 17,023,200 19,469,591 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,255,800) -       (4,255,800) -       

 17,965,264 41,123,013 12,767,400 19,469,591 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ 53,058,210 52,449,904 51,743,769 39,882,373 
 

 
กำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตน้ปี (28,812,693) (17,120,843) (22,969,214) (12,348,034) 
บวก  ตัง้เพิม่ในระหว่ำงปี (24,319,534) (15,765,202) (17,232,943) (11,115,386) 
หกั  ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 2,194,374 138,601 1,905,373 -       
หกั  โอนกลบัในระหว่ำงปี - รบัช ำระ 4,972,285 3,934,751 2,246,154 494,206 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูปลำยปี (45,965,568) (28,812,693) (36,050,630) (22,969,214) 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิทัมกีำรตดัจ ำหน่ำยหนี้สูญจ ำนวน 7,238,793 บำท (พ.ศ. 2561 : 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยหนี้สญู) 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยำและเวชภณัฑ์ 150,540,035 114,654,120 79,353,576 74,694,978 
อุปกรณ์กำรแพทย์ 88,080,275 94,885,230 -       -       
พสัดุและวสัดุสิน้เปลอืง 9,358,841 7,575,327 6,596,517 7,049,665 
หอ้งชุดเพื่อขำย 1,137,716,735 913,370,443 -       -       
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ - ยำและเวชภณัฑ์ (1,266,570) (1,244,389) -       -       
 ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ - อุปกรณ์กำรแพทย์ (7,137,481) (7,202,613) -       -       
 ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ - พสัดุ (61,563) (464,916) (61,563) (464,916) 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง - อุปกรณ์กำรแพทย ์ 1,281,625 5,352,695 -       -       

 1,378,511,897 1,126,925,897 85,888,530 81,279,727 

 
• ค่ำเผื่อสนิค้ำเสื่อมสภำพส ำหรบัยำและเวชภัณฑ์ และพสัดุรบัรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำลในก ำไรหรอื

ขำดทุน 
• ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพส ำหรบัอุปกรณ์กำรแพทย์รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนกำรขำยสนิคำ้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

11 ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร 
 
บรษิัทย่อย - บรษิทั ธนบุร ีเวลบีอิ้ง จ ำกดั ได้ท ำโครงกำรเพื่อพฒันำกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์แบบครบวงจร (Healthcare 
Mixed Used Development) กล่ำวคอืมคีลนิิก ศูนย์จ ำหน่ำยสนิคำ้ บ้ำนพกัผูสู้งอำยุ และทีพ่กัฟ้ืนส ำหรบัผูป่้วยรวมอยู่ในพื้นที่
เดยีวกนั โดยอยู่ภำยใตก้จิกำร Healthcare Solution Provider  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ .ศ.  2562 และ พ .ศ.  2561 ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย์ ประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 

 งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 
   

ทีด่นิเพื่อกำรพฒันำ 1,092,761,605 1,024,340,366 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วกบัโครงกำร 308,521,050 257,680,024 
ดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุน 11,999,092 25,063,334 

 1,413,281,747 1,307,083,724 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 
   

ทีด่นิ 84,162,048 -       

 84,162,048 -       
 

ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิกบับรษิัท รำชพฒันำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั ซึ่งเป็น
บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั ในรำคำ 96.50 ล้ำนบำท ดงันัน้บรษิัทย่อยจงึจดัประเภทที่ดนิดงักล่ำวจำกเดมิที่แสดงเป็นที่ดนิ อำคำร
และอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขำยด้วยมูลค่ำตำมบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อย
ได้รบัเงนิมดัจ ำจำกบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิจ ำนวน 1,000,000 บำท (หมำยเหตุ 25) โดยมเีงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระค่ำที่ดนิ
ทัง้หมดภำยในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำมผูจ้ะซื้อมคีวำมประสงค์ขอขยำยระยะเวลำช ำระเงนิ เนื่องจำกประสบ
ปัญหำกำรชะลอตวัของธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 
จงึไดม้มีตใิหข้ยำยระยะเวลำกำรช ำระเงนิออกไปอกี 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีค่รบก ำหนดตำมสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิ ส ำหรบั
เงนิมดัจ ำทีด่นิส่วนทีเ่หลอืและค่ำทีด่นิ เงื่อนไขและขอ้ตกลงอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตำมสญัญำเดมิทุกประกำร 
 

ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิกบับุคคลภำยนอกในรำคำ 4.23 ล้ำนบำท 
ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึจดัประเภทที่ดนิดงักล่ำวจำกเดมิทีแ่สดงเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที่
ถือไว้เพื่อขำยด้วยมูลค่ำตำมบัญช ีณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้รบัเงนิมดัจ ำจำกบุคคลภำยนอกดงักล่ำว 
เป็นเงนิจ ำนวน 423,062 บำท (หมำยเหตุ 25) 
 

13 เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระค ำ้ประกนั 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิฝำกธนำคำร     
   - ประเภทออมทรพัย์ 426,100 426,100 -       -       
   - ประเภทเงนิฝำกประจ ำ 3 เดอืน 1,980,000 1,980,000 -       -       
   - ประเภทเงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืน 6,286,189 6,300,347 -       -       

 8,692,289 8,706,447 -       -       
 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิฝำกธนำคำร     
   - ประเภทออมทรพัย์  0.22 ถงึ 0.38  0.37 ถงึ 0.38 -       -       
   - ประเภทเงนิฝำกประจ ำ 3 เดอืน  0.60 ถงึ 0.80  0.80 ถงึ 1.00 -       -       
   - ประเภทเงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืน  0.80 ถงึ 1.05  0.90 ถงึ 1.05 -       -       
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินฝำกสถำบันกำรเงนิติดภำระค ้ำประกันของกลุ่มกิจกำรเป็นเงินฝำก
ธนำคำรของบรษิัทย่อยในสกุลเงินบำท กลุ่มกิจกำรได้น ำเงนิฝำกประจ ำดงักล่ำวค ้ำประกันไว้กับธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็น
หลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร (หมำยเหตุ 24 และ 40) 
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14 เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยของกลุ่มกิจกำรและบริษัท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทซึ่งจดทะเบียนใน  
ตลำดหลกัทรพัย์ในประเทศทีจ่ดัประเภทเป็นหลกัทรพัย์เผื่อขำยและอำจขำยเมื่อมคีวำมจ ำเป็นต้องเพิม่เงนิทุนด ำเนินกำรของ  
กลุ่มกิจกำรและบรษิทั เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำยมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท 
   

เงินลงทุนในหุ้นสำมญั   
รำคำทุนต้นปี 604,701,090 604,702,986 
หกั  เงนิลงทุนลดลงจำกกำรลดมลูค่ำหุน้ในหุน้สำมญั -       (1,896) 
หกั  จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในระหว่ำงปี (222,000,000) -       
รำคำทุนปลำยปี 382,701,090 604,701,090 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย 101,204,416 (24,141,349) 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม 483,905,506 580,559,741 

 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนจ ำนวน 
277,881,368 บำท (หมำยเหตุ 33) โดยเป็นกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรที่ยงัไม่รบัรู้จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมของ  
เงนิลงทุนเผื่อขำยจ ำนวน 216,854,092 บำท จำกเดมิทีแ่สดงในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน (ส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : บรษิทัไม่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหน่วยลงทุน) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิัทได้รบัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนจ ำนวน  17,825,014 บำท (พ.ศ. 2561 : 
18,007,056 บำท) (หมำยเหตุ 33) 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำยวดัตำมรำคำเสนอซื้อล่ำสุดที่อ้ำงองิจำกศูนย์ซื้อขำยตรำสำร ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีมลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
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15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
 สถำนท่ี   ทุนช ำระแล้ว  งบกำรเงินรวม ส่วนแบ่งก ำไร 

 ประกอบธรุกิจ/   (จ ำนวนเงิน) สดัส่วนกำรถือหุ้น มูลค่ำเงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย) ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ประเทศท่ี    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ช่ือกิจกำร จดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ สกลุเงิน  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 

            

บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั ไทย โรงพยำบำลเอกชน บำท 112,500,000 112,500,000  34.52  34.52 332,190,785 317,817,773 27,966,794 29,310,922 
บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) ไทย โรงพยำบำลเอกชน บำท 325,091,250 270,909,375  31.87  31.87 233,490,345 165,539,430 22,627,839 11,561,561 

        565,681,130 483,357,203 50,594,633 40,872,483 

 
        งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

        วิธีรำคำทุน 

 สถำนท่ี       พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ประกอบธรุกิจ/   ทุนช ำระแล้ว (จ ำนวนเงิน) สดัส่วนกำรถือหุ้น   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงินลงทุน   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  มูลค่ำเงินลงทุน 

 ประเทศท่ีจด    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ) 
ช่ือกิจกำร ทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ สกลุเงิน  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

              

บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั ไทย โรงพยำบำลเอกชน บำท 112,500,000 112,500,000  34.52  34.52 272,762,500 -       272,762,500 272,762,500 -       272,762,500 

บรษิัท สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) ไทย โรงพยำบำลเอกชน บำท 325,091,250 270,909,375  31.87  31.87 159,724,802 -       159,724,802 107,927,000 -       107,927,000 

        432,487,302 -       432,487,302 380,689,500 -       380,689,500 

 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัมกีำรทบทวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม โดยพจิำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคตของบรษิัทร่วม 
รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ 
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15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ข) กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี (สุทธ)ิ 483,357,203 454,725,259 380,689,500 374,911,500 
เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่ำงปี 51,797,802 5,778,000 51,797,802 5,778,000 
ส่วนแบ่งผลก ำไรระหว่ำงปี (สุทธ)ิ 50,594,633 40,872,483 -       -       
เงนิปันผลรบัระหว่ำงปี (20,068,508) (18,018,539) -       -       
รำคำตำมบญัชปีลำยปี (สุทธ)ิ 565,681,130 483,357,203 432,487,302 380,689,500 

 
ค) กำรเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั 

 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่เติมในหุ้นสำมญัของบรษิัท อุบลรกัษ์ จ ำกดั โดยกำรซื้อหุน้สำมญั
จำกบุคคลอื่นจ ำนวน 54,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 107.00 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 5.78 ล้ำนบำท กำรลงทุนดงักล่ำว
ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืครองเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 34.04 เป็นรอ้ยละ 34.52 
 

ง) กำรเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
จำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทร่วมประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2562 ได้มมีตเิห็นชอบ 
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 270,909,375 บำท (หุ้นสำมัญ 270,909,375 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท)  
เป็นทุนจดทะเบียน 325,091,250 บำท (หุ้นสำมญั 325,091,250 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) โดยจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรำ 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้เพิม่ทุน โดยจ ำหน่ำยในรำคำหุน้ละ 3.00 บำท  
 
เมื่อวนัที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนในบรษิัทร่วม - บรษิัท สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 17,265,934 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 3.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) รวมเป็นเงิน 
51,797,802 บำท บรษิทัร่วมไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 กำรลงทุนเพิม่
ดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืครองของบรษิทั 
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15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั และ บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
 บริษทั อบุลรกัษ์ จ ำกดั บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) รวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

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

  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
       

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 231 225 285 81 516 306 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 579 500 565 522 1,144 1,022 
หนี้สนิหมุนเวยีน (113) (119) (85) (91) (198) (210) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (158) (109) (79) (40) (237) (149) 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 539 497 686 472 1,225 969 
       

รำยได ้ 798 755 618 532 1,416 1,287 
ก ำไรสุทธ ิ 81 85 73 44 154 129 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ -    -    (1) (8) (1) (8) 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 81 85 72 36 153 121 

 

ขอ้มูลขำ้งต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกี่ยวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชี
ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
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กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 

 บริษทั อบุลรกัษ์ จ ำกดั บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) รวม 

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

  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
       

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม 497 446 472 456 969 902 
เพิม่ทุนระหว่ำงปี -    -    162 -    162 -    
ก ำไรในระหว่ำงปี 81 85 73 44 154 129 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -    -    (1) (8) (1) (8) 
เงนิปันผล (39) (34) (20) (20) (59) (54) 

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 539 497 686 472 1,225 969 
       

รอ้ยละกำรถอืครอง  34.52  34.52 31.87  31.87   
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 186 172 218 150 404 322 
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรลงทุน -    6 -    -    -    6 
มลูค่ำยุตธิรรมทีส่งูกว่ำตน้ทุนของเงนิลงทุนตำม       
   สดัส่วนกำรถอืครองเดมิก่อนกำรเพิม่ส่วนไดเ้สยี (34) (40) -    -    (34) (40) 
ค่ำควำมนิยม 180 180 15 15 195 195 

มลูค่ำตำมบญัช ี 332 318 233 165 565 483 
       

มลูค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี       
   (หมำยเหตุ 15 ก)) 332 318 233 165 565 483 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 
ก) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 

     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

     วิธีรำคำทุน  

     พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เงินปันผลรบั 

   ทุนช ำระแลว้ (จ ำนวนเงิน) สดัส่วนกำรถือหุ้น  
 ค่ำเผ่ือ 
 กำรด้อยค่ำ มูลค่ำเงินลงทุน  

 ค่ำเผ่ือ 
 กำรด้อยค่ำ มูลค่ำเงินลงทุน ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 จดัตัง้ขึ้น   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สทุธิ) มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สทุธิ)  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บริษทัยอ่ยโดยตรง 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 ศนูยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั ไทย บรหิำรจดักำรและใหบ้รกิำรรกัษำเฉพำะด้ำน             
     โรคหวัใจ 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             
   (เดมิชื่อ บรษิทั พรเีมยีร ์โฮม เฮลท์ แคร ์จ ำกดั)     และทีพ่กัอำศยั 1,300,000,000 1,150,000,000  99.99  99.99 1,300,000,000 -        1,300,000,000 1,150,000,000 -        1,150,000,000 -        -        
บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั  ไทย จ ำหน่ำยยำและวสัดุเครื่องมอืทำงทนัตกรรม 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 รำชธำน ี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 โมดูลล่ำซอฟทแ์วรเ์อก็ซ์เปอรต์สี 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 โรงพยำบำลอุตรดติถธ์นบุร ี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 ำรงุเมอืง 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 -        -        

       6,304,384,306 (834,368,167) 5,470,016,139 6,154,384,306 (834,368,167) 5,320,016,139 22,026,063 12,236,702 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 

รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงงบกำรเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 พ.ศ. 2562 (พนับำท) พ.ศ. 2561 (พนับำท) 
  บริษทั 

 โรงพยำบำล 
 รำษฎรยิ์นดี 
 จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทั 
 ธนรำษฎรท์ุ่งสง 
 จ ำกดั  รวม 

 บริษทั 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎรยิ์นดี 
 จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทั 
 ธนรำษฎรท์ุ่งสง 
 จ ำกดั  รวม 

       

ส่วนท่ีหมุนเวียน       
สนิทรพัย์ 206,989 15,826 222,815 216,972 150,043 367,015 
หนี้สนิ (63,172) (104,066) (167,238) (70,754) (33,659) (104,413) 

รวมสนิทรพัย์(หนี้สนิ)หมุนเวยีนสุทธ ิ 143,817 (88,240) 55,577 146,218 116,384 262,602 
       

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน       
สนิทรพัย์ 552,913 769,014 1,321,927 540,797 481,768 1,022,565 
หนี้สนิ (66,395) (125,802) (192,197) (45,239) (176) (45,415) 

รวมสนิทรพัย์(หนี้สนิ)ไม่หมุนเวยีนสุทธิ 486,518 643,212 1,129,730 495,558 481,592 977,150 
       

สินทรพัย(์หน้ีสิน)สุทธิ 630,335 554,972 1,185,307 641,776 597,976 1,239,752 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงงบกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 พ.ศ. 2562 (พนับำท) พ.ศ. 2561 (พนับำท) 

  บริษทั 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎรยิ์นดี 
 จ ำกดั (มหำชน) 

 
 บริษทั 
 ธนรำษฎรท์ุ่งสง 
 จ ำกดั  รวม 

 บริษทั 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎรยิ์นดี 
 จ ำกดั (มหำชน) 

 
 บริษทั 
 ธนรำษฎรท์ุ่งสง 
 จ ำกดั  รวม 

       

รำยได ้ 690,782 9,166 699,948 695,529 -       695,529 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี 41,237 (50,225) (8,988) 54,755 (2,718) 52,037 
(ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษเีงนิได้ (6,652) 8,117 1,465 (9,475) 70 (9,405) 
ก ำไร(ขำดทุน)หลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 34,585 (42,108) (7,523) 45,280  (2,648) 42,632 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (7,328) (896) (8,224) (2,389) 174 (2,215) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 27,257 (43,004) (15,747) 42,891 (2,474) 40,417 
       

สดัส่วนกำรถอืหุน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (รอ้ยละ)  43.09  43.57   43.09  43.57  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 11,745 (18,737) (6,992) 18,482  (1,702) 16,780 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ณ วนัทีล่งทุน -       -       -       -       261,284 261,284 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนของส่วนไดเ้สยี       
   ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม -       -       -       -       (23,157) (23,157) 
เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (16,674) -       (16,674) (9,263) -       (9,263) 
ยอดสะสมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 271,583 217,688 489,271 276,512  236,425 512,937 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

67 

 
16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 

งบกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงงบกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยแต่ละรำยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 

 พ.ศ. 2562 (พนับำท) พ.ศ. 2561 (พนับำท) 

  บริษทั 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎรยิ์นดี 
 จ ำกดั (มหำชน) 

 
 บริษทั 
 ธนรำษฎรท์ุ่งสง 
 จ ำกดั  รวม 

 บริษทั 
 โรงพยำบำล 
 รำษฎรยิ์นดี 
 จ ำกดั (มหำชน) 

 
 บริษทั 
 ธนรำษฎรท์ุ่งสง 
 จ ำกดั  รวม 

       

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน       
เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 107,194 (38,253) 68,941 109,350 (1,924) 107,426 
ดอกเบีย้รบั 383 166 549 234 -     234 
จ่ำยดอกเบีย้ -     (2,675) (2,675) -     -     -     
จ่ำยภำษีเงนิได ้ (11,643) (4) (11,647) (7,206) (2) (7,208) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 95,934 (40,766) 55,168 102,378 (1,926) 100,452 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (106,806) (186,370) (293,176) (72,870) (202,038) (274,908) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (38,786) 163,661 124,875 (21,738) 209,093 187,355 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (49,658) (63,475) (113,133) 7,770 5,129 12,899 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 103,112 68,005 171,117 95,342 62,876 158,218 
       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 53,454 4,530 57,984 103,112 68,005 171,117 
 

ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยก่อนกำรตดับญัชรีำยกำรระหว่ำงกนั 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

68 

 
16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีรำคำทุน 

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

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 5,320,016,139 5,013,323,639 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 150,000,000 306,692,500 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 5,470,016,139 5,320,016,139 

 
ค) เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ  

 
1) บรษิัทน ำงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่ได้มำ (วนัที่บรษิัทมอี ำนำจใน  

กำรควบคุมบรษิทัย่อย) จนถงึวนัทีบ่รษิทัสิน้สุดกำรควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ 
2) รอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิัทย่อยสิ้นสุดวนัเดยีวกนักบัของบรษิัท ซึ่งรอบระยะเวลำบญัชทีี่น ำมำใช้ในกำรจดัท ำ 

งบกำรเงนิรวมเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 : ตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561)  

3) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม คอื จ ำนวนก ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ไดเ้ป็นของ
กลุ่มกจิกำร ไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง  
ฐำนะกำรเงนิรวม 

 
ง) กำรลงทุนในบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั 

 
เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทครัง้ที่ 4/2561 ได้มมีติอนุมตัิกำรลงทุนในบรษิัท  
ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั โดยกำรซื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.00 ถงึรอ้ยละ 60.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดภำยใตก้รอบกำร
ลงทุนจ ำนวน 240.00 ล้ำนบำท ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 บริษัทได้จ่ำยช ำระเงินเพื่อซื้อหุ้นดังกล่ำวจ ำนวน  
5.76 ล้ำนหุ้น จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรำคำหุ้นละ 10.00 บำท (รำคำพำร์) รวมเป็นเงนิจ ำนวน 57.60 ล้ำนบำท 
นอกจำกนี้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่เตมิโดยกำรซื้อหุน้จ ำนวน 4.00 ล้ำนหุน้ จำกบุคคลอื่นใน
รำคำหุน้ละ 10.00 บำท (รำคำพำร)์ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท  
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 

ง) กำรลงทุนในบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั (ต่อ) 
 

กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลให้กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืครองในบรษิัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั รวมทัง้สิ้นรอ้ยละ 31.23  
โดยเป็นกำรถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงโดยตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 23.54 และเป็นกำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยอ้อมโดย
ผ่ำนบรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 7.69 
 

นอกจำกนี้ กรรมกำรผู้มสีทิธิออกเสยีงในกำรพจิำรณำเรื่องที่เป็นสำระส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิและ  
กำรด ำเนินงำนและกำรสัง่กำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกัด จ ำนวน 5 ท่ำน จำกจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน เป็นกรรมกำรของบรษิัท และบรษิัทย่อย - บริษัท โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกัด (มหำชน)  
ถอืเป็นรอ้ยละ 55.56 ของสทิธใินกำรออกเสยีงในคณะกรรมกำร ดงันัน้ กลุ่มกิจกำรพจิำรณำแล้วเห็นว่ำเงนิลงทุนในบรษิัท 
ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยนับตัง้แต่วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 
 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินรวมของบริษัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  
(วนัทีล่งทุน) มรีำยละเอยีดดงันี้ 
  ล้ำนบำท 
  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ  333.39 
สนิทรพัยอ์ื่น  108.63 

หนี้สนิรวม (26.99) 

มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561  415.03 
  

คดิเป็นสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 31.23  129.57 
  

เงนิสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในบรษิทัย่อย  97.60 
บวก  มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น (วนัทีล่งทุน) ในสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัรอ้ยละ 56.91  31.87 
บวก  มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น (วนัทีล่งทุน)  
            ในสดัส่วนกำรถอืหุน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมรอ้ยละ 43.09  24.13 
บวก  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (วนัทีล่งทุน)  285.42 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น (24.13) 

หกั  มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ(วนัทีล่งทุน) (415.03) 

ก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัย่อย (รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน) (0.14) 
  

เงนิสดรบัจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  62.88 

หกั  เงนิสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในบรษิทัย่อย (97.60) 

เงนิสดจ่ำยสุทธจิำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (ในงบกระแสเงนิสด) (34.72) 
 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
ครัง้ที ่7/2561 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่กรอบกำรลงทุนในบรษิทั ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั จำกเดมิจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 240.00 ล้ำนบำท 
เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ 360.00 ล้ำนบำท เนื่องจำกบรษิทั ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั จะมกีำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 400.00 ลำ้นบำท 
เป็น 600.00 ลำ้นบำท เพื่อด ำรงสดัส่วนกำรลงทุนอยู่ทีร่อ้ยละ 55.00 ถงึรอ้ยละ 60.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 

ง) กำรลงทุนในบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั (ต่อ) 
 

ในระหว่ำงไตรมำสสำมปี พ.ศ. 2561 บรษิทัได้ลงทุนเพิม่เติม โดยกำรซื้อหุ้นจ ำนวน 12.70 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ละ 10.00 บำท 
(รำคำพำร)์ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 127.00 ลำ้นบำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืครองรอ้ยละ 43.37 
 

ในระหว่ำงไตรมำสสีปี่ พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่เตมิ โดยกำรซื้อหุน้จ ำนวน 8.21 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 10.00 บำท 
(รำคำพำร)์ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 82.09 ลำ้นบำท กำรลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืครองรอ้ยละ 51.12 
 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทลงทุนในบริษัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกัด รวมเป็นเงนิจ ำนวน  
306.69 ลำ้นบำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถือครองในบรษิัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั รวมทัง้สิ้นรอ้ยละ 
56.43 โดยเป็นกำรถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงโดยตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 51.12 และเป็นกำรถือหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงโดย
ออ้มโดยผ่ำนบรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.31 
 

จ) กำรเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั มมีตเิป็นเอกฉันทเ์หน็ชอบใหเ้พิม่
ทุนจดทะเบียนของบรษิัทจำกเดมิ 400.00 ล้ำนบำท (40.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) เป็นทุนจดทะเบียน 600.00 
ล้ำนบำท (60.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 20.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุน้ละ 
10.00 บำท รวมเป็นเงนิ 200.00 ล้ำนบำท บรษิัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนทุนทีไ่ด้รบัช ำระแล้วทัง้จ ำนวน
กบักระทรวงพำณิชยใ์นเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 
 

ฉ) กำรจดทะเบยีนเลกิบรษิทัของบรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั รำษฎรยนิด ีจ ำกดั 
 

จำกกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท รำษฎรยนิด ีจ ำกดั ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้น 
ไดม้มีตพิเิศษใหเ้ลกิบรษิทั รำษฎรยนิด ีจ ำกดั โดยไดย้ื่นจดทะเบยีนเลกิบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 ตุลำคม 
พ.ศ. 2562 และจดทะเบยีนเสรจ็กำรช ำระบญัชเีมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 

ช) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั 
 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมมีตอินุมตัใิห้บรษิัท
ช ำระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือของบรษิัท ธนบุร ีเวลบีอิ้ง จ ำกัด จ ำนวน 150.00 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 100.00 ล้ำนหุ้น  
ในรำคำหุน้ละ 1.50 บำท) โดยก ำหนดจ่ำยค่ำหุน้เป็น 3 งวด งวดละ 50.00 ลำ้นบำท  
 

ในเดือนพฤศจกิำยน และเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทจ่ำยช ำระค่ำหุ้นทัง้จ ำนวนรวมเป็นเงนิ 150.00 ล้ำนบำท  
กำรช ำระทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืครองของกลุ่มกจิกำร 
 

ซ) กำรพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรไดพ้จิำรณำทบทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพจิำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตของ
บรษิัทย่อยรวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ แล้วเห็นสมควรให้บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 834.37 ลำ้นบำท 
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17 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ)  

 
ก) เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

      ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

    งบกำรเงินรวม ส่วนแบ่งขำดทุน ของกิจกำรร่วมค้ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 สถำนท่ีประกอบ  สดัส่วนกำรถือหุ้น มูลค่ำเงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย) ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ธรุกิจ/ประเทศ   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ช่ือกิจกำร ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

           

Weihai Welly Hospital  
   Company Limited 

 
สำธำรณรฐัประชำชนจนี 

 
โรงพยำบำลเอกชน 

 
 58.00 

 
 58.00 

 
474,707,737 

 
478,544,800 

 
(61,363,932) 

 
(81,021,274) 

 
57,526,869 

 
(15,326,584) 

Ar Yu International Health Care  
   Company Limited 

สำธำรณรฐั 
แห่งสหภำพเมยีนมำร ์

 
โรงพยำบำลเอกชน 

 
 40.00 

 
 40.00 

 
791,357,976 

 
589,908,256 

 
(56,486,077) 

 
(52,194,784) 

 
6,393,078 

 
(3,326,331) 

     1,266,065,713 1,068,453,056 (117,850,009) (133,216,058) 63,919,947 (18,652,915) 

 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ - Ar Yu International Health Care Company Limited ค ำนวณขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิ ซึ่งจดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบรหิำรของ
กจิกำรร่วมคำ้ และได้สอบทำนโดยผูส้อบบญัช ี(ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ไม่ไดผ้่ำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัช)ี ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อว่ำมูลค่ำของเงนิลงทุนไม่มคีวำมแตกต่ำงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั หำกส่วนแบ่งดงักล่ำวค ำนวณจำกงบกำรเงนิ ซึง่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัช ี



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

 
    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    วิธีรำคำทุน 

    พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 สถำนท่ีประกอบ  สดัส่วนกำรถือหุ้น    ค่ำเผื่อกำร  มูลค่ำเงินลงทุน    ค่ำเผื่อกำร  มูลค่ำเงินลงทุน 
 ธรุกิจ/ประเทศ   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  มูลค่ำเงินลงทุน  ด้อยค่ำเงินลงทุน   (สุทธิ)  มูลค่ำเงินลงทุน  ด้อยค่ำเงินลงทุน   (สุทธิ) 

ช่ือกิจกำร ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
           

Weihai Welly Hospital  
   Company Limited 

 
สำธำรณรฐัประชำชนจนี 

 
โรงพยำบำลเอกชน 

 
 58.00 

 
 58.00 

 
782,651,204 

 
(100,000,000) 

 
682,651,204 

 
782,651,204 

 
-        

 
782,651,204 

Ar Yu International Health Care  
   Company Limited 

สำธำรณรฐั 
แห่งสหภำพเมยีนมำร์ 

 
โรงพยำบำลเอกชน 

 
 40.00 

 
 40.00 

 
898,012,168 

 
-        

 
898,012,168 

 
646,469,449 

 
-        

 
646,469,449 

     1,680,663,372 (100,000,000) 1,580,663,372 1,429,120,653 -        1,429,120,653 

 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัมกีำรทบทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ โดยพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ และทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตของกจิกำร
ร่วมคำ้ รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ (สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 

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

รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,068,453,056 740,375,032 1,429,120,653 949,173,656 
เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้     
   เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 251,542,719 479,946,997 251,542,719 479,946,997 
ส่วนแบ่งขำดทุนระหว่ำงปี (117,850,009) (133,216,058) -        -        
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
   ของกจิกำรร่วมคำ้ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 63,919,947 (18,652,915) -        -        
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน -        -        (100,000,000) -        

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,266,065,713 1,068,453,056 1,580,663,372 1,429,120,653 
 

ค) เงนิลงทุนในสำธำรณรฐัประชำชนจนี 
 

บรษิัทได้ท ำสญัญำร่วมกับ Wego Holding Company Limited เพื่อตัง้ “กิจกำรร่วมค้ำ” ในชื่อ “Weihai Welly Hospital 
Company Limited” ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในสำธำรณรฐัประชำชนจนี (ประเภทกำรร่วมคำ้) เพื่อด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบั
กจิกำรโรงพยำบำลในสำธำรณรฐัประชำชนจนี สญัญำนี้มอีำยุ 20 ปี กจิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่
14 มกรำคม พ.ศ. 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 250.00 ล้ำนเรนมินบิ บรษิัทถือหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำดงักล่ำวใน
สดัส่วนรอ้ยละ 58.00 ของทุนจดทะเบยีน  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิัทถือหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 58.00 คิดเป็น 
เงนิลงทุนจ ำนวน 145.00 ลำ้นเรนมนิบ ิ(เทยีบเท่ำ 782.65 ลำ้นบำท) 
 

ง) เงนิลงทุนในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์
 

บริษัทได้ท ำสัญญำร่วมกับ GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd. และ WJ International 
Hospital Management Co., Ltd. เพื่อตัง้ “กิจกำรร่วมค้ำ” ในชื่อ “Ar Yu International Health Care Company Limited” ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร์ (ประเภทกำรร่วมค้ำ) เพื่อด ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจกำร
โรงพยำบำลในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์ 
 

กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้ำนเหรียญ
สหรฐัอเมรกิำ (หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 10.00 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) บรษิทัถอืหุ้นในกจิกำรร่วมค้ำ
ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีน  
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นร้อยละ 50.00 ตำมสัดส่วนกำรถือครองเป็นเงินจ ำนวน 5.00 ล้ำนเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ (เทยีบเท่ำ 166.78 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัที่ 17 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 บรษิัทได้ท ำสญัญำกบั WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่อซื้อหุ้น
ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co., Ltd. กำรท ำสญัญำดงักล่ำวท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำ
ของบรษิัทจะเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 10.00 เป็นรอ้ยละ 40.00 อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัยงัไม่ได้
จ่ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำว 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ง) เงนิลงทุนในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์(ต่อ) 
 

ในระหว่ำงไตรมำสหนึ่ง พ.ศ. 2561 บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวให้กบั WJ International Hospital Management Co., Ltd. 
(ในส่วนที่ช ำระไปแล้ว) เป็นจ ำนวนเงนิ 0.65 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (เทยีบเท่ำ 20.96 ล้ำนบำท) และจ่ำยช ำระค่ำหุ้นส่วนที่
เหลือให้กับ Ar Yu International Health Care Company Limited เป็นจ ำนวนเงนิ 14.35 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (เทียบเท่ำ 
458.72 ลำ้นบำท) ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ในกจิกำรร่วมคำ้ของบรษิทัเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 10.00 เป็นรอ้ยละ 40.00 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ในกจิกำรร่วมคำ้รวมเป็นเงนิลงทุนจ ำนวน 479.68 ลำ้นบำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำรวมเป็นเงนิลงทุนทัง้สิ้น 20.00 ล้ำนเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ (เทยีบเท่ำ 646.47 ลำ้นบำท) 
 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร
ไดม้มีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัเพิม่ทุนของกจิกำรร่วมคำ้ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิเป็นเงนิจ ำนวน 8.00 
ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ ในระหว่ำงไตรมำส 2 พ.ศ. 2562 กจิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้ บรษิทัไดจ้่ำยช ำระ
ค่ำหุ้นเพิ่มทุนในเดือนพฤษภำคมและเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงนิจ ำนวน 8.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 
(เทยีบเท่ำ 251.54 ลำ้นบำท) กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืครองของกลุ่มกจิกำร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จ่ำยช ำระหุ้นในกิจกรรมร่วมค้ำเป็นเงินลงทุนทัง้สิ้น 28.00 ล้ำนเหรียญ
สหรฐัอเมรกิำ (เทยีบเท่ำ 898.01 ลำ้นบำท) 
 

จ) กำรพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรของบรษิทัพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ - Weihai 
Welly Hospital Company Limited โดยกำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำโดยวิธี
มูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงิน
ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ค ำนวณโดยใชข้อ้สมมตฐิำนดงันี้ 
 

 ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
  

อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้ รอ้ยละ 5.00 ถงึรอ้ยละ 7.00 ต่อปี  
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 8.50 ต่อปี 
 

ขอ้สมมติฐำนเหล่ำนี้ไดถู้กใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื อตัรำกำรเติบโตที่ใชอ้้ำงองิจำกค่ำเฉลี่ยของกำร
เติบโตในธุรกิจโรงพยำบำล ส่วนอตัรำคดิลดที่ใชเ้ป็นอตัรำก่อนหกัภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
 

มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืค ำนวณโดยอ้ำงองิจำกขอ้สมมตฐิำนขำ้งต้นมมีูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี ผูบ้รหิำรของบรษิทั
พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เป็นเงนิจ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นรำยกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำคิดลดลดลงหรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จะส่งผลให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชปีระมำณ 60.21 ลำ้นบำท และ 143.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวแสดงรวมอยู่ภำยใตส้่วนงำนกจิกำรโรงพยำบำล (หมำยเหตุ 6) 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรบักจิกำรร่วมคำ้ ซึง่ปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยีแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
  Ar Yu International Health Care  
 Weihai Welly Hospital Company Limited Company Limited รวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

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

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 69 64 42 87 111 151 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 687 800 2,476 1,716 3,163 2,516 
หนี้สนิหมุนเวยีน (192) (169) (239) (409) (431) (578) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (31) -    (553) (77) (584) (77) 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 533 695 1,726 1,317 2,259 2,012 
       

รำยได ้ 188 195 163 -    351 195 
ขำดทุนสุทธ ิ (106) (140) (141) (130) (247) (270) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 99 (26) 16 (8) 115 (34) 

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (7) (166) (125) (138) (132) (304) 

 
ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของกจิกำรร่วมคำ้ (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกจิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร
และกจิกำรร่วมคำ้ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในกจิกำรร่วมคำ้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
  Ar Yu International Health Care  
 Weihai Welly Hospital Company Limited Company Limited รวม 

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

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม  (524) (358) (149) (11) (673) (369) 
ขำดทุนสุทธใินระหว่ำงปี (106) (140) (141) (130) (247) (270) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหว่ำงปี 99 (26) 16 (8) 115 (34) 

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม  (531) (524) (274) (149) (805) (673) 
       

รอ้ยละกำรถอืครอง  58.00  58.00  40.00  40.00   
ส่วนไดเ้สยีในกจิกำรร่วมคำ้ (307) (304) (110) (60) (417) (364) 
เงนิลงทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม 782 782 646 167 1,428 949 
ลงทุนเพิม่ในระหว่ำงปี -    -    252 480 252 480 
มลูค่ำยุตธิรรมทีต่ ่ำกว่ำตน้ทุนของเงนิลงทุน       
   ตำมสดัส่วนกำรถอืครองเดมิก่อนกำรเพิม่ส่วนไดเ้สยี -    -    3 3 3 3 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม  475 478 791 590 1,266 1,068 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ)  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
 

 ค่ำเผื่อ 
 กำรด้อยค่ำ 

 
 มูลค่ำเงินลงทุน 

  
 ค่ำเผื่อ 
 กำรด้อยค่ำ 

 
 มูลค่ำเงินลงทุน 

  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ) 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

เงนิลงทุนทัว่ไปของบรษิทั 126,871,045 (4,302,097) 122,568,948 126,070,338  (1,917,119) 124,153,219  
เงนิลงทุนทัว่ไปของบรษิทัย่อย 48,294,517 -       48,294,517 48,294,517 -       48,294,517 
 175,165,562 (4,302,097) 170,863,465 174,364,855 (1,917,119) 172,447,736 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
 

 ค่ำเผื่อ 
 กำรด้อยค่ำ 

 
 มูลค่ำเงินลงทุน 

  
 ค่ำเผื่อ 
 กำรด้อยค่ำ 

 
 มูลค่ำเงินลงทุน 

  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่ำเงินลงทุน  เงินลงทุน  (สุทธิ) 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

เงนิลงทุนทัว่ไปของบรษิทั 121,018,393 (4,302,097) 116,716,296 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 
 121,018,393 (4,302,097) 116,716,296 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 

 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 

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

 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี  172,447,736 252,542,536 118,300,567 147,995,367 
ลงทุนเพิม่ระหว่ำงปี 18 ข), 18 ง) 800,707 5,600,000 800,707 -       
โอนไปเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  18 ข) -       (56,000,000) -       -       
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น      
   ในบรษิทัอื่น 18 ค) -       (29,694,800) -       (29,694,800) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำระหว่ำงปี 18 จ) (2,384,978) -       (2,384,978) -       

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี  170,863,465 172,447,736 116,716,296 118,300,567 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สทุธิ) (ต่อ) 

 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 

 
สดัส่วนกำรถือหุ้น  

ค่ำเผื่อ 
กำรด้อยค่ำ 

 
มูลค่ำเงินลงทุน 

 
ค่ำเผื่อ 

กำรด้อยค่ำ 
 

มูลค่ำเงินลงทุน 
 

ค่ำเผื่อ 
กำรด้อยค่ำ 

 
มูลค่ำเงินลงทุน 

 
ค่ำเผื่อ 

กำรด้อยค่ำ 
 

มูลค่ำเงินลงทุน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 มูลค่ำเงินลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) มูลค่ำเงินลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) มูลค่ำเงินลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) มูลค่ำเงินลงทุน เงินลงทุน (สุทธิ) 

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

เงินลงทุนทัว่ไปในหุ้นสำมญั               
เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทั               
- บริษทัอื่น               
บรษิทั โรงพยำบำลรอ้ยเอด็-ธนบุร ีจ ำกดั  19.88  19.88 39,343,800 -       39,343,800 39,343,800 -       39,343,800 39,343,800 -       39,343,800 39,343,800 -       39,343,800 
บรษิทั โรงพยำบำลธนกำญจน์ จ ำกดั  11.33  11.33 8,674,633 -       8,674,633 8,674,633 -       8,674,633 8,674,633 -       8,674,633 8,674,633 -       8,674,633 
บรษิทั โรงพยำบำลกำฬสนิธุ์ - ธนบุร ีจ ำกดั  10.00  10.00 30,000,000 -       30,000,000 30,000,000 -       30,000,000 30,000,000 -       30,000,000 30,000,000 -       30,000,000 
บรษิทั พษิณุโลกอินเตอรเ์วชกำร จ ำกดั  5.00  5.00 8,000,000 (4,255,449) 3,744,551 8,000,000 (1,917,119) 6,082,881 8,000,000 (4,255,449) 3,744,551 8,000,000 (1,917,119) 6,082,881 
บรษิทั โรงพยำบำลเทพำกร จ ำกดั  0.20  0.20 136,400 (46,648) 89,752 136,400 -       136,400 136,400 (46,648) 89,752 136,400 -       136,400 

               

- บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั               
บรษิทั โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั  16.67  16.67 25,000,000 -       25,000,000 25,000,000 -       25,000,000 19,147,348 -       19,147,348 19,147,348 -       19,147,348 
บรษิทั โรงพยำบำลชุมเวช จ ำกดั (มหำชน)  7.93  7.89 14,966,212 -       14,966,212 14,165,505 -       14,165,505 14,966,212 -       14,966,212 14,165,505 -       14,165,505 
บรษิทั เอก็ซเรยค์อมพวิเตอรอ์ุรุพงษ์ จ ำกดั  0.75  0.75 750,000 -       750,000 750,000 -       750,000 750,000 -       750,000 750,000 -       750,000 

               

เงินลงทุนทัว่ไปของบริษทัย่อย               
- บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั               
บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎร์นรำ จ ำกดั  14.00  14.00 28,000,000 -       28,000,000 28,000,000 -       28,000,000 -       -       -       -       -       -       
บรษิทั โรงพยำบำลสโิรรส จ ำกดั (มหำชน)  11.12  11.12 20,294,517 -       20,294,517 20,294,517 -       20,294,517 -       -       -       -       -       -       

   175,165,562 (4,302,097) 170,863,465 174,364,855 (1,917,119) 172,447,736 121,018,393 (4,302,097) 116,716,296 120,217,686 (1,917,119) 118,300,567 

 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยำบำลสโิรรส จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัท โรงพยำบำลสโิรรส จ ำกดั (มหำชน) ได้เพิ่มทุนหุ้นสำมญั จ ำนวน 8,152,925 หุ้นในรำคำหุ้นละ  
1.00 บำท รวมเป็นเงนิ 8,152,925 บำท ซึ่งบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธิใ์นกำรซื้อหุน้เพิม่ทุน แต่บรษิทัย่อยไม่ไดจ้องและใชส้ทิธิ ์
ที่ได้รับ กำรไม่ใช้สิทธิใ์นกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือครองของบริษัทย่อย - บริษัท 
โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) ลดลงจำกเดมิรอ้ยละ 11.83 เป็นรอ้ยละ 11.12 
 

ข) เงนิลงทุนในบรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั  
 

บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

เมื่อวนัที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อย - บรษิัท โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิด ีจ ำกดั (มหำชน) ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นของ
บรษิัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกัด เพิ่มเติมส ำหรบัหุ้นสำมญัจ ำนวน 5,600,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท รวมเป็นเงนิ 
5,600,000 บำท กำรจ่ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำว ไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืครองของบรษิทัย่อย  
 

บรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนรบัช ำระค่ำหุน้กบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่15 มถิุนำยน พ.ศ. 2561  
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิด ีจ ำกดั (มหำชน) มสีดัส่วนกำรถอืครองใน
บริษัท ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 13.51 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนกำรถือครองของกลุ่มกิจกำร ณ วันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 และจ ำนวนกรรมกำรผูม้สีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำเรื่องที่เป็นสำระส ำคัญ ผูบ้รหิำรของกลุ่ม
กจิกำรพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำเงนิลงทุนในบรษิทั ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยจงึไดโ้อนไปแสดงเป็น
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 16 ง)) 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บรษิัทธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั ได้ท ำกำรออกหุ้นเพิม่ทุน (หมำยเหตุ 16 จ)) อย่ำงไรกต็ำมบรษิัท 
โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิด ีจ ำกดั (มหำชน) ไม่ได้ซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวเพิม่เตมิ ส่งผลกระทบให้สดัส่วนกำรถือครองของ
บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ลดลงจำกเดมิรอ้ยละ 13.51 เป็นรอ้ยละ 9.33 
 

ค) เงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยำบำลรำชธำนี โรจนะ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิัท โรงพยำบำลรำชธำนี โรจนะ จ ำกดั ให้แก่บรษิัท 
โรงพยำบำลรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 2,347,826 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 35.00 บำท 
(รำคำทุน 29.69 ล้ำนบำท) รวมเป็นเงิน 82.17 ล้ำนบำท บริษัทมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวน 52.48  
ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 33) บรษิทัไดร้บัช ำระเงนิจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2561  
 

ง) เงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยำบำลชุมเวช จ ำกดั (มหำชน) 
 

จำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัโรงพยำบำลชุมเวช จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 25 มนีำคม 
พ.ศ. 2562 ได้มมีติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียน 116,000,000 บำท (หุ้นสำมญั 116,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท) ให้เหลือเท่ำกบัทุนที่ช ำระแล้วจ ำนวน 114,871,819 บำท (หุ้นสำมญั 114,871,819 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท) และมีมติอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 125,000,000 บำท (หุ้นสำมญั 125,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท) โดยจ ำหน่ำยหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรำ 91 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้เพิม่ทุน ในรำคำหุน้ละ 1.00 บำท ก ำหนดจ่ำย
ค่ำหุน้เป็น 4 งวด ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 800,707 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.00 บำท 
รวมเป็นเงิน 800,707 บำท กำรลงทุนเพิ่มดังกล่ำวส่งผลกระทบให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือครองเพิ่มขึ้นจำกเดิมร้อยละ 7.89  
เป็นรอ้ยละ 7.93 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

จ) กำรพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ทบทวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนระยะยำวอื่นโดย
พจิำรณำจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ แล้ว เห็นสมควรให้
บนัทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 4,302,097 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 1,917,119 บำท) 
 

ฉ) อื่น ๆ 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดร้บัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนระยะยำวอื่นรวมเป็นเงนิ 14,376,322 บำท และเฉพำะบรษิัท  
14,076,322 บำท (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกจิกำร 11,784,919 บำท และเฉพำะบรษิทั 11,484,919 บำท) (หมำยเหตุ 33) 

 

19 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (สุทธิ)  

 งบกำรเงินรวม 
  ท่ีดิน  อำคำร  รวม 
  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,109,556,054 3,117,225 2,112,673,279 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (1,027,972) (1,027,972) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (297,887,505) -       (297,887,505) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,811,668,549 2,089,253 1,813,757,802 
ค่ำเสื่อมรำคำ -       (155,808) (155,808) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,811,668,549 1,933,445 1,813,601,994 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,109,556,054 3,117,225 2,112,673,279 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (1,183,780) (1,183,780) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (297,887,505) -       (297,887,505) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,811,668,549 1,933,445 1,813,601,994 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,811,668,549 1,933,445 1,813,601,994 
ตดัจ ำหน่ำย - รำคำทุน (294,728,021) -       (294,728,021) 
 - ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 294,728,021 -       294,728,021 
โอนไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (1,162,048) -       (1,162,048) 
ค่ำเสื่อมรำคำ -       (155,808) (155,808) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,810,506,501 1,777,637 1,812,284,138 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 1,813,665,985 3,117,225 1,816,783,210 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (1,339,588) (1,339,588) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,159,484) -       (3,159,484) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,810,506,501 1,777,637 1,812,284,138 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำตดัจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีเ่คยตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
แลว้ในอดตีจ ำนวน 294,728,021 บำท 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดท้บทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของบรษิทัย่อย
แลว้เหน็สมควรใหบ้นัทกึค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 3,159,484 บำท (พ.ศ. 2561 : 297,887,505 บำท) ส ำหรบังบกำรเงนิรวม 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนประเภททีด่นิและอำคำรของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัขิองผู้เชีย่วชำญในวชิำชพีและมปีระสบกำรณ์ในท ำเลทีต่ัง้และประเภท
ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีม่กีำรประเมนินัน้ โดยใชว้ธิกีำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด (Market approach) ส ำหรบัทีด่นิ
และอำคำร มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในล ำดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนประเภททีด่นิและอำคำร (ไม่รวมทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำคดี
ควำมตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 42) ที่ท ำกำรประเมินมีมูลค่ำยุติธรรมในงบกำรเงินรวมเป็นจ ำนวน  3,113,130,000 บำท  
(พ.ศ. 2561 : 2,921,442,000 บำท) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนประเภทที่ดินที่มีมูลค่ำต้นทุน(สุทธิ) 
จ ำนวน 35.50 ลำ้นบำทอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำคดตีำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 42 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัไม่มอีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

จ ำนวนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 ทีส่ ำคญัมดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยได ้     
   รำยไดค้่ำเช่ำ 24,239,600 27,041,900 -       -       
   รำยไดค้่ำบรกิำร -       -       -       -       

 24,239,600 27,041,900 -       -       
ค่ำใชจ้่ำย     
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง     
      ทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน     
      ซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำและ     
      รำยไดค้่ำบรกิำรส ำหรบัปี 155,808 155,808 -       -       
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง     
      ทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน     
      ซึง่ไม่ไดก่้อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำและ     
      รำยไดค้่ำบรกิำรส ำหรบัปี -       -       -       -       

 155,808 155,808 -       -       
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ)  
 งบกำรเงินรวม 

     ส่วนปรบัปรงุ  เครื่องมือ  อุปกรณ์และ  เครื่องตกแต่ง    สินทรพัยร์ะหว่ำง  
   ท่ีดินท่ียงัไม่ใช้   อำคำรและระบบ  และอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องใช้  อุปกรณ์   ติดตัง้และสินทรพัย ์  
  ท่ีดิน  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค  ทำงกำรแพทย ์  เครื่องใช้  ส ำนักงำน  คอมพิวเตอร ์  ยำนพำหนะ  ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561            
รำคำทุน 1,905,156,605 155,476,062 3,084,877,261 694,285,478 1,400,775,050 230,596,957 131,620,953 170,509,647 76,286,119 97,379,812 7,946,963,944 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       (1,213,572,730) (442,763,549) (1,024,531,588) (172,933,796) (102,892,224) (91,839,241) (64,957,329) -       (3,113,490,457) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -       -       -       -       -       (11,385) -       -       -       (673,565) (684,950) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561            
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,905,156,605 155,476,062 1,871,304,531 251,521,929 376,243,462 57,651,776 28,728,729 78,670,406 11,328,790 96,706,247 4,832,788,537 
เพิม่ขึน้จำกกำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ - รำคำทุน 62,771,386 -       83,032  -       -       -       21,491  -       869,100  270,043,464 333,788,473 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       (54,687) -       -       -       (10,599) -       (334,018) -       (399,304) 
ซื้อสนิทรพัย ์ 5,047,500 -       -       10,948,869 206,253,239 15,688,516  14,098,960 7,955,009 9,667,622 1,647,402,841 1,917,062,556 
ตน้ทุนกำรกูย้มื -       -       -       -       -       -       -       -       -       7,348,512 7,348,512 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย ์ -       -       -       348,081 4,563,665 -       138,142 -       -       114,781,533 119,831,421 
โอนไปเป็นตน้ทุนพฒันำโครงกำร            
   ใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร (27,602,093) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (27,602,093) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -       -       22,320,538 152,159,548 54,232,698  4,007,362  10,930,660  15,285,050 -       (258,935,856) -       
จดัประเภทใหม่ - รำคำทุน -       -       (330,286,435) 330,286,435 -       -       -       -       -       -       -       
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       164,398,524 (164,398,524) -       -       -       -       -       -       -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน (22,500) -       -       (10,672,735) (32,239,365) (1,753,131) (571,781) (1,595,651) (800,000) -       (47,655,163) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -      -       10,669,581 32,213,632  1,620,405  439,997  1,284,707  799,999  -       47,028,321  
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- รำคำทุน -       -       (42,900,045) (22,168,849) (2,684,105) (1,108,491) (11,591,345) (280,410) -       -       (80,733,245) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       42,900,032  22,168,824  2,603,898  928,747  11,012,726  254,565  -       -       79,868,792  
ค่ำเสื่อมรำคำ -       -       (83,465,853) (83,625,982) (100,864,283) (17,120,051) (12,952,219) (20,402,847) (4,528,309) -       (322,959,544) 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -       -       -       (4,744,878) -        11,385 (89,867) (10,872) -       (4,766,850) (9,601,082) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,945,350,898 155,476,062 1,644,299,637 492,492,299 540,322,841 59,926,518 40,154,894 81,159,957 17,003,184 1,872,579,891 6,848,766,181 
            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561            
รำคำทุน 1,945,350,898 155,476,062 2,734,094,351 1,155,186,827 1,630,901,182  247,431,213  144,647,080  191,873,645  86,022,841  1,878,020,306 10,169,004,405 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        (1,089,794,714) (657,949,650) (1,090,578,341) (187,504,695) (104,402,319) (110,702,816) (69,019,657) -       (3,309,952,192) 

  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -        -        -       (4,744,878) -       -       (89,867) (10,872) -       (5,440,415) (10,286,032) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,945,350,898 155,476,062 1,644,299,637 492,492,299 540,322,841 59,926,518 40,154,894 81,159,957 17,003,184 1,872,579,891 6,848,766,181 

*ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อย - บริษัท ธนบุร ีเวลบีอิ้ง จ ำกัด ได้จดัประเภทที่ดินที่แสดงรวมอยู่ในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจรไปเป็นต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร จ ำนวน 27.60 ล้ำนบำท  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยแ์บบครบวงจร เนื่องจำกผูบ้รหิำรไดม้กีำรปรบัเปลีย่นกำรจดัสรรพืน้ทีโ่ครงกำรใหเ้หมำะสมในพืน้ทีส่เีขยีวและทะเสสำบ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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20 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

     ส่วนปรบัปรงุ  เครื่องมือ  อปุกรณ์และ  เครื่องตกแต่ง    สินทรพัยร์ะหว่ำง  
   ท่ีดินท่ียงัไม่ใช้  อำคำรและระบบ  และอปุกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องใช้  อปุกรณ์   ติดตัง้และสินทรพัย ์  
  ท่ีดิน  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค  ทำงกำรแพทย ์  เครื่องใช้  ส ำนักงำน  คอมพิวเตอร ์  ยำนพำหนะ  ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562            
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,945,350,898 155,476,062 1,644,299,637 492,492,299 540,322,841 59,926,518 40,154,894 81,159,957 17,003,184 1,872,579,891 6,848,766,181 
ซื้อสนิทรพัย ์ 11,774,685 -       3,905,253 10,744,664 461,337,458 20,669,894 72,070,129 56,436,584 9,047,427 1,121,440,687 1,767,426,781 
ตน้ทุนกำรกูย้มื -       -       -       -       -       -       -       -       -       43,950,234 43,950,234 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย ์ -       -       -       -       3,016,239 446,743 2,521,911 -       852,250 153,260,653 160,097,796 
โอนไปเป็นสนิคำ้คงเหลอื (6,782,089) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (6,782,089) 
โอนไปเป็นตน้ทุนพฒันำโครงกำร            
   ใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร (6,704,580) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (6,704,580) 
โอนไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (83,000,000) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (83,000,000) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -       -       1,366,340,955 414,121,791 96,621,848 57,370,511 86,663,959 51,623,402 -       (2,072,742,466) -       
จดัประเภทสนิทรพัย ์- รำคำทุน -       -       (10,226,308) 33,973,811 -       (38,299,899) 14,493,855 58,541 -       -       -       
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       9,313,469 (1,821,657) -       1,791,744 (9,277,196) (6,360) -       -       -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- รำคำทุน -       -       -       (1,831,956) (29,358,703) (3,370,391) (531,688) (1,610,981) (4,209,200) -       (40,912,919) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       1,819,711 28,664,272 3,267,439 493,220 1,575,977 4,209,195 -       40,029,814 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- รำคำทุน -       -       (12,837,679) (15,407,999) (96,986,750) (1,824,634) (22,034,773) (1,771,949) (67,000) -       (150,930,784) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       12,837,679 10,419,170 94,341,362 1,770,053 21,687,287 1,670,701 66,998 -       142,793,250 
ค่ำเสื่อมรำคำ -       -       (119,555,358) (97,262,673) (155,127,862) (21,206,362) (26,122,042) (39,044,507) (5,401,194) -       (463,719,998) 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -       -       -       4,744,878 -       (7,647) 83,882 (1,638) -       -       4,819,475 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,860,638,914 155,476,062 2,894,077,648 851,992,039 942,830,705 80,533,969 180,203,438 150,089,727 21,501,660 1,118,488,999 8,255,833,161 
            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562            
รำคำทุน 1,860,638,914 155,476,062 4,081,276,572 1,596,787,138 2,065,531,274 282,423,437 297,830,473 296,609,242 91,646,318 1,123,929,414 11,852,148,844 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       (1,187,198,924) (744,795,099) (1,122,700,569) (201,881,821) (117,621,050) (146,507,005) (70,144,658) -       (3,590,849,126) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -       -       -       -       -       (7,647) (5,985) (12,510) -       (5,440,415) (5,466,557) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,860,638,914 155,476,062 2,894,077,648 851,992,039 942,830,705 80,533,969 180,203,438 150,089,727 21,501,660 1,118,488,999 8,255,833,161 
 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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20 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     ส่วนปรบัปรุง  เครื่องมือ  อปุกรณ์และ  เครื่องตกแต่ง   สินทรพัยร์ะหว่ำง  
  ท่ีดินท่ียงัไม่ใช้  อำคำรและระบบ  และอปุกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องใช้  อปุกรณ์  ติดตัง้และสินทรพัย ์  
  ท่ีดิน  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค ทำงกำรแพทย์  เครื่องใช้  ส ำนักงำน  คอมพิวเตอร ์  ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
            

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561            
รำคำทุน 999,971,022 155,476,062 2,883,194,255 507,457,411 1,108,134,933 183,462,362 105,223,179 145,136,855 49,167,015 42,271,852 6,179,494,946 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        (1,066,887,324) (303,102,641) (830,755,848) (139,187,223) (82,800,135) (72,334,603) (38,848,160) -        (2,533,915,934) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561            
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 999,971,022 155,476,062 1,816,306,931 204,354,770 277,379,085 44,275,139 22,423,044 72,802,252 10,318,855 42,271,852 3,645,579,012 
ซื้อสนิทรพัย ์ -        -        -        7,692,804 93,241,118 7,207,890  6,040,778 4,219,693  4,978,286 161,984,090 285,364,659 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย ์ -        -        -        348,081 4,500,000 -        89,729 -        -        -        4,937,810 
โอนเขำ้(โอนออก) -        -        22,320,538 107,306,239 -        3,158,359  6,624,184  10,550,000  -        (149,959,320) -        
จดัประเภทสนิทรพัย ์- รำคำทุน -        -        (290,770,933) 290,770,933 -        -        -        -        -        -        -        
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        139,282,955 (139,282,955) -        -        -        -        -        -        -        
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน -        -        -        -        (23,076,666) (826,604) (349,819) (1,046,799) (800,000) -        (26,099,888) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        -        -        23,062,703  773,624  324,736  737,521  799,999  -        25,698,583  
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- รำคำทุน -        -        (1,845,527) -        (94,120) (327,231) (32,427) (278,831) -        -        (2,578,136) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        1,845,521  -        85,700  191,331  20,330  253,495  -        -        2,396,377  
ค่ำเสื่อมรำคำ -        -        (76,095,679) (58,860,847) (71,058,088) (12,091,425) (9,532,111) (16,138,756) (3,209,502) -        (246,986,408) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 999,971,022 155,476,062 1,611,043,806 412,329,025 304,039,732 42,361,083 25,608,444 71,098,575 12,087,638 54,296,622 3,688,312,009 
            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561            
รำคำทุน 999,971,022 155,476,062 2,612,898,333 913,575,468 1,182,705,265 192,674,776 117,595,624 158,580,918  53,345,301  54,296,622 6,441,119,391 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        (1,001,854,527) (501,246,443) (878,665,533) (150,313,693) (91,987,180) (87,482,343) (41,257,663) -        (2,752,807,382) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 999,971,022 155,476,062 1,611,043,806 412,329,025 304,039,732 42,361,083 25,608,444 71,098,575 12,087,638 54,296,622 3,688,312,009 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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20 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
   

 
 ส่วนปรบัปรุง 

 
 เครื่องมือ 

 
 อปุกรณ์ 

 
 เครื่องตกแต่ง 

  
 สินทรพัย์ 
 ระหว่ำง 

 

  ท่ีดินท่ียงัไม่ใช้   อำคำรและระบบ  และอปุกรณ์  และเครื่องมือ  และเครื่องใช้  อปุกรณ์   ติดตัง้และงำน  
  ท่ีดิน  ด ำเนินงำน  อำคำร  สำธำรณูปโภค ทำงกำรแพทย์  เครื่องใช้  ส ำนักงำน  คอมพิวเตอร ์  ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
            

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562            
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 999,971,022 155,476,062 1,611,043,806 412,329,025 304,039,732 42,361,083 25,608,444 71,098,575 12,087,638 54,296,622 3,688,312,009 
ซื้อสนิทรพัย ์ 11,774,685 -        -        7,617,178 102,205,838 9,900,969 8,564,955 17,304,776 13,500 158,674,010 316,055,911 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย ์ -        -        -        -        -        207,120 83,460 -        -        83,396 373,976 
โอนเขำ้(โอนออก) -        -        -        123,610,687 3,300,000 2,657,681 8,925,005 19,276,700 -        (157,770,073) -        
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน -        -        -        (1,733,026) (28,851,725) (783,422) (436,787) (254,596) -        -        (32,059,556) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        -        1,733,024 28,155,030 741,992 434,122 254,586 -        -        31,318,754 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- รำคำทุน -        -        -        (726,249) (91,911,340) (502,660) (6,518,870) (1,033,292) -        -        (100,692,411) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        -        726,244 91,710,962 465,263 6,515,707 936,041 -        -        100,354,217 
ค่ำเสื่อมรำคำ -        -        (73,274,939) (67,987,321) (79,548,405) (12,594,502) (10,164,326) (20,965,245) (3,479,323) -        (268,014,061) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,011,745,707 155,476,062 1,537,768,867 475,569,562 329,100,092 42,453,524 33,011,710 86,617,545 8,621,815 55,283,955 3,735,648,839 
            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562            
รำคำทุน 1,011,745,707 155,476,062 2,612,898,333 1,042,344,058 1,167,448,038 204,154,464 128,213,387 193,874,506 53,358,801 55,283,955 6,624,797,311 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -        -        (1,075,129,466) (566,774,496) (838,347,946) (161,700,940) (95,201,677) (107,256,961) (44,736,986) -        (2,889,148,472) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,011,745,707 155,476,062 1,537,768,867 475,569,562 329,100,092 42,453,524 33,011,710 86,617,545 8,621,815 55,283,955 3,735,648,839 
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20 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ทีด่นิทีย่งัไม่ได้ใชด้ ำเนินงำน เป็นที่ดนิของบรษิัทที่มวีตัถุประสงค์เพื่อใชใ้นกำรขยำยกิจกำรโรงพยำบำล ดงันัน้ที่ดนิดงักล่ำว  
จงึไม่ถือเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนและแสดงรวมอยู่ในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ในงบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 
 
สนิทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่ลุ่มกิจกำรและบรษิทัเป็นผูเ้ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบดว้ยยำนพำหนะ  
และเครื่องใชส้ ำนักงำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำทุน 174,639,479 16,124,943 22,583,295 14,672,384 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (22,964,986) (4,975,922) (8,426,340) (4,127,136) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 151,674,493 11,149,021 14,156,955 10,545,248 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ที่ดินบำงรำยกำรซึ่งมีมูลค่ำต้นทุนจ ำนวน 16.00 ล้ำนบำท ได้ถูกจดจ ำนองไว้กบัสถำบันกำรเงิน 
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง อย่ำงไรกต็ำมบรษิัท
ไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำวงเงนิสินเชื่อกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่งจ ำนวน 155.00 ล้ำนบำท  
โดยน ำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งไปจดจ ำนองไวเ้พื่อหลกัประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่ดนิและสิง่ปลูกสรำ้งบำงรำยกำรซึ่งมมีูลค่ำต้นทุนจ ำนวน 942.03 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 305.60 
ลำ้นบำท) ไดจ้ดจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ และหนังสอื 
ค ้ำประกนั (หมำยเหตุ 24, 26 และ 40) 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 งบกำรเงินรวม 

   โปรแกรม  
  โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์  
  คอมพิวเตอร ์  ระหว่ำงติดตัง้  รวม 
  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 136,673,407 1,519,400 138,192,807 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (56,163,514) -       (56,163,514) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 80,509,893 1,519,400 82,029,293 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 80,509,893 1,519,400 82,029,293 
ซื้อสนิทรพัย์ 2,907,252 69,682,438 72,589,690 
โอนเขำ้ (ออก) 3,304,090 (3,304,090) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (7,223) -       (7,223) 
 - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 1,033 -       1,033 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (11,994,095) -       (11,994,095) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 74,720,950 67,897,748 142,618,698 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 142,877,526 67,897,748 210,775,274 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (68,156,576) -       (68,156,576) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 74,720,950 67,897,748 142,618,698 
  ,  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 74,720,950 67,897,748 142,618,698 
ซื้อสนิทรพัย์ 21,769,475 34,250,963 56,020,438 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย์ 697,484 -       697,484 
โอนเขำ้ (ออก) 40,873,089 (40,873,089) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (616,600) -       (616,600) 
 - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 614,998 -       614,998 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (17,373,882) -       (17,373,882) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 120,685,514 61,275,622 181,961,136 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 205,600,974 61,275,622 266,876,596 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (84,915,460) -       (84,915,460) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 120,685,514 61,275,622 181,961,136 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   โปรแกรม  
  โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์  
  คอมพิวเตอร ์  ระหว่ำงติดตัง้  รวม 
  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 106,948,027 -       106,948,027 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (30,112,287) -       (30,112,287) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 76,835,740 -       76,835,740 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 76,835,740 -       76,835,740 
ซื้อสนิทรพัย์  2,485,630   3,279,100   5,764,730  
โอนเขำ้ (โอนออก)  759,700  (759,700) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (7,223) -       (7,223) 
 - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  1,033 -        1,033  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (10,393,531) -       (10,393,531) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 69,681,349 2,519,400 72,200,749 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน  110,186,134   2,519,400   112,705,534  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (40,504,785) -       (40,504,785) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 69,681,349 2,519,400 72,200,749 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 69,681,349 2,519,400 72,200,749 
ซื้อสนิทรพัย์ 3,561,272 4,177,140 7,738,412 
โอนมำจำกเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัย์ 486,850 -       486,850 
โอนเขำ้ (ออก) 5,097,960 (5,097,960) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (117,000) -       (117,000) 
 - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 117,000 -       117,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (10,942,370) -       (10,942,370) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 67,885,061 1,598,580 69,483,641 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 119,215,216 1,598,580 120,813,796 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (51,330,155) -       (51,330,155) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 67,885,061 1,598,580 69,483,641 

 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

89 

 
22 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน และอำคำรเช่ำ (สุทธิ) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 2,271,893,072 2,372,990,701 11,397,260 12,197,260 
สทิธกิำรเช่ำเพิม่ขึน้ระหว่ำงปี - ของบรษิทัย่อย 91,800,000 30,000,000 -       -       
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำย (131,575,372) (131,097,629) (800,000) (800,000) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 2,232,117,700 2,271,893,072 10,597,260 11,397,260 

 
บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
• สทิธกิำรเช่ำทีด่นิโรงพยำบำลธนบุร ีส ำนักงำนสำขำ 1 

 

สทิธิกำรเช่ำที่ดินของบรษิัทมีระยะเวลำ 25 ปี นับแต่วนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2551 บรษิัทได้ช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำในปี  
พ.ศ. 2551 เป็นจ ำนวนเงิน 20,000,000 บำท ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นสิทธิกำรเช่ำที่ดินและบริษัทต้องช ำระค่ำเช่ำที่ดินทุกปี  
โดยมีอัตรำค่ำเช่ำจ ำนวนปีละ 720,000 บำท และบรษิัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิกำรเช่ำที่ดินอื่นๆ 
ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 

บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั 
 

• สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรเช่ำ อำคำรโซโห 
 

ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 บรษิัทรบัโอนสทิธกิำรเช่ำที่ดนิและอำคำรเช่ำบนพื้นทีอ่นัเป็นกรรมสทิธิข์องสภำกำชำดไทย
จำก บรษิทั บ ำรุงเมอืงพลำซ่ำ จ ำกดั สทิธดิงักล่ำวมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
• สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรเช่ำมรีะยะเวลำ 19 ปี 4 เดอืน นับแต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 
• สทิธกิำรเช่ำอำคำรมรีะยะเวลำ 15 ปี 2 เดอืน นับแต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 
 

บรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งและจ่ำยช ำระค่ำเช่ำทุกปีตำมอตัรำและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 
เมื่อวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำบนัทกึข้อตกลง
แก้ไขเพิม่เตมิต่อทำ้ยสญัญำเช่ำและลงทุนพฒันำที่ดนิ และบนัทกึขอ้ตกลงแก้ไขเพิม่เตมิต่อทำ้ยหนังสอืสญัญำเช่ำอำคำร 
(เพื่อกำรพำณิชย)์ กบัสภำกำชำดไทย โดยมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิต่อทำ้ยสญัญำทีส่ ำคญัดงันี้ 
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22 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน และอำคำรเช่ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั (ต่อ) 
 
• สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรเช่ำ อำคำรโซโห (ต่อ) 

 
บนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิต่อทำ้ยสญัญำเช่ำและลงทุนพฒันำทีด่นิ 
 
1) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำจำกเดิม “เพื่อเป็นอำคำรพำณิชย์ ที่พักอำศัย ” เป็น “เพื่อประกอบกิจกำร

สถำนพยำบำล กำรใหบ้รกิำรดำ้นสุขภำพและธุรกจิกำรคำ้เชงิพำณิชย์” 
2) บรษิทัตกลงลงทุนพฒันำอำคำรศูนย์กำรคำ้และทีพ่กัอำศยัเดมิตำมสญัญำเช่ำใหเ้ป็นอำคำรโรงพยำบำลทัว่ไป มูลค่ำ  

กำรพฒันำเบือ้งต้นเป็นเงนิรวมไม่น้อยกว่ำ 930.00 ลำ้นบำท ตำมแบบอำคำรทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำกำชำดไทย 
3) ช ำระค่ำตอบแทนเพิ่มเติมส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำโดยช ำระเป็นเงินจ ำนวน 30.00 ล้ำนบำท  

ณ วนัลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิต่อทำ้ยสญัญำนี้ 
4) ช ำระ ณ ปีที่สิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำ โดยจ ำนวนเงินจำกกำรปันส่วนก ำไรของกิจกำรที่บรษิัทได้รบั ตำมวิธีที่ระบุ 

ในรำยละเอยีดแนบทำ้ยสญัญำ 
5) ช ำระค่ำเช่ำส่วนที่เหลอืตลอดอำยุสญัญำเช่ำรวมเป็นเงนิจ ำนวน 49.20 ล้ำนบำท ให้แก่สภำกำชำดไทย นับแต่วนัที่

ลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิต่อทำ้ยสญัญำ 
6) ช ำระค่ำตอบแทนจ ำนวน 91.80 ล้ำนบำทโดยแบ่งช ำระเป็น 3 งวด งวดละ 30.60 ล้ำนบำท ตำมระยะเวลำที่ระบุใน

บนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
บนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิต่อทำ้ยหนังสอืสญัญำเช่ำอำคำร (เพื่อกำรพำณิชย)์ 
 
1) ช ำระค่ำเช่ำส่วนทีเ่หลือตลอดอำยุสญัญำเช่ำรวมเป็นเงนิจ ำนวน 19.79 ล้ำนบำท ให้แก่สภำกำชำดไทย นับแต่วนัที่ 

ลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิต่อทำ้ยสญัญำ 
 
ในไตรมำสสองปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยจ่ำยช ำระค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำเพิ่มเติมรวมเป็นเงิน 30.00 ล้ำนบำท และ 
ได้จ่ำยช ำระค่ำเช่ำส่วนที่เหลือตลอดอำยุสญัญำเช่ำรวมเป็นเงนิจ ำนวน 68.99 ล้ำนบำท บรษิัทย่อยบันทกึเงนิจ่ำยช ำระ 
ค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเช่ำและตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยจ่ำยช ำระค่ำตอบแทนสทิธกิำรเช่ำเพิม่เตมิจ ำนวน 30.60 ล้ำนบำท ตำมทีร่ะบุในบนัทกึ
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยมหีนี้สนิภำยใตส้ญัญำสทิธกิำรเช่ำเป็นเงนิจ ำนวน 61.20 ลำ้นบำท  
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22 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน และอำคำรเช่ำ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อย - บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั 
 
• สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 

 
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิของบรษิทัย่อย มูลค่ำ 5,625,000 บำท มรีะยะเวลำ 50 ปี นับแต่วนัที ่1 มนีำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อย
ไดช้ ำระค่ำสทิธกิำรเช่ำดงักล่ำวในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงนิ 2,625,000 บำท และต้องจ่ำยช ำระค่ำสทิธกิำร
เช่ำที่ดนิส่วนที่เหลอืปีละ 1,000,000 บำท ภำยในระยะเวลำ 3 ปี บรษิัทย่อยต้องช ำระค่ำเช่ำทีด่นิทุกปี โดยมอีตัรำค่ำเช่ำ
ระหว่ำงปีที ่1 ถงึปีที ่2 จ ำนวนปีละ 2,400,000 บำท ระหว่ำงปีที ่3 ถงึปีที ่10 จ ำนวนปีละ 4,800,000 บำท ระหว่ำงปีที ่11 
ถึงปีที่ 20 จ ำนวนปีละ 4,944,000 บำท ระหว่ำงปีที่ 21 ถึงปีที่ 30 จ ำนวนปีละ 5,092,320 บำท ระหว่ำงปีที่ 31 ถึงปีที่ 40 
จ ำนวนปีละ 5,295,960 บำท ระหว่ำงปีที่ 41 ถึงปีที่ 50 จ ำนวนปีละ 5,508,000 บำท และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธกิำรเช่ำทีด่นิอื่น ๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระค่ำสทิธกิำรเช่ำทีด่นิเป็นจ ำนวน 1,000,000 บำท 
 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยคงเหลือหนี้สินภำยใต้สัญญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินจ ำนวน 1,000,000 บำท  
(พ.ศ. 2561 : 2,000,000 บำท) 
 
ภำระผกูพนัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนจำกสทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรเช่ำไดเ้ปิดเผยรวมไวใ้นหมำยเหตุ 39 
 

• เงนิจองสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 
 
ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2561 และในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อย - บรษิทั ธนบุร ีเวลบีอิ้ง จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระค่ำ
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิกบับุคคลอื่นเป็นจ ำนวนเงนิ 1,000,000 บำท และ 1,000,000 บำท ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัย่อยบนัทกึเงนิดงักล่ำวเป็นเงนิจองสทิธกิำรเช่ำทีด่นิรวมเป็นเงนิ 3,000,000 บำท (พ.ศ. 2561 : 2,000,000 บำท) 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) 

 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   - จ ำนวนทีจ่ะใชป้ระโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน 16,872,468 11,140,182 8,574,316 6,236,112 
   - จ ำนวนทีจ่ะใชป้ระโยชน์ไดเ้กนิกว่ำ 12 เดอืน 259,139,613 173,052,936 69,563,865 55,049,711 
 276,012,081 184,193,118 78,138,181 61,285,823 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   - จ ำนวนทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (28,616,877) (19,804,372) (9,530,705) (7,480,682) 
   - จ ำนวนทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (358,794,470) (366,409,464) (146,225,164) (158,705,214) 
 (387,411,347) (386,213,836) (155,755,869) (166,185,896) 
     

สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (111,399,266) (202,020,718) (77,617,688) (104,900,073) 
     

สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี (สุทธิ)     
   ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 171,655,146 120,322,614 -        -        
   - หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (283,054,412) (322,343,332) (77,617,688) (104,900,073) 
 (111,399,266) (202,020,718) (77,617,688) (104,900,073) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ (หนี้สนิ) ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี (202,020,718) (311,314,514) (104,900,073) (146,317,681) 
เพิม่(ลด)จำกกำรมบีรษิทัย่อยเพิม่ขึน้      
   (หมำยเหตุ 16 ง)) -        21,917 -        -        
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 36) 73,257,070 65,355,117 12,091,542 (1,869,759) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 17,364,382 43,916,762 15,190,843 43,287,367 
ยอดคงเหลอืปลำยปี (111,399,266) (202,020,718) (77,617,688) (104,900,073) 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทัง้จ ำนวน
ตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 
 งบกำรเงินรวม 

     เพ่ิม(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพ่ิม(ลด)จำกกำร  เพ่ิม(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 มีบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึน้ ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ 138,983 -       (83,159) -       55,824 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 66,776,021 -       24,040,860 (1,316,376) 89,500,505 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 2,171,064 -       23,309,392 -       25,480,456 
ผลแตกต่ำงของดอกเบีย้ทีค่ ำนวณ      
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 4,932,451 -       891,482 -       5,823,933 
ขำดทุนสะสม 104,218,229 -       35,010,941 -       139,229,170 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเช่ำ 965,084 -       126,411 -       1,091,495 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของ      
   สนิทรพัยท์ำงบญัชแีละทำงภำษีอำกร 3,524,727 -       3,612,014 -       7,136,741 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำ      
   ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 1,248,517 -       1,171,805 -       2,420,322 
ประมำณกำรรือ้ถอน 158,400 -       (158,400) -       -       
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ 59,642 -       2,448 -       62,090 
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ -       -       2,633,182 -       2,633,182 

 184,193,118 -       90,556,976 (1,316,376) 273,433,718 
      

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำ      
   ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี (57,441,885) -       (7,249,380) -       (64,691,265) 
สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ (2,151,472) -       (26,402,679) -       (28,554,151) 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรต ี      
   มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (105,710,955) -       -       18,680,758 (87,030,197) 
ค่ำธรรมเนียมเงนิกูจ้ำ่ยล่วงหน้ำ (1,256,735) -       (442,276) -       (1,699,011) 
ดอกเบีย้ทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุน      
   กำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำร      
   ทำงกำรแพทยค์รบวงจร (2,209,530) -       4,787,894 -       2,578,364 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสทิธกิำรเชำ่ทีด่นิ      
   และอำคำรเชำ่ (217,443,259) -       12,006,535 -       (205,436,724) 
 (386,213,836) -       (17,299,906) 18,680,758 (384,832,984) 
      

สนิทรพัย(์หนี้สนิ)ภำษเีงนิได ้      
   รอกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ (202,020,718) -       73,257,070 17,364,382 (111,399,266) 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทัง้จ ำนวน
ตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 

     เพ่ิม(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพ่ิม(ลด)จำกกำร  เพ่ิม(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2561 มีบริษทัย่อยเพ่ิมขึ้น ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ  473,254 -        (334,271) -        138,983 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  45,781,613 25,100 4,814,892 16,154,416 66,776,021 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ  2,302,032 -        (130,968) -        2,171,064 
ผลแตกต่ำงของดอกเบีย้ทีค่ ำนวณ      
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 3,800,077 -         1,132,374  -        4,932,451 
ขำดทุนสะสม 53,372,633 -        50,845,596 -        104,218,229 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเช่ำ -        -         965,084  -        965,084 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของ      
   สนิทรพัยท์ำงบญัชแีละทำงภำษีอำกร -        -        3,524,727 -        3,524,727 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำ      
   ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 153,569 -        1,094,948 -        1,248,517 
ประมำณกำรรือ้ถอน -        -        158,400 -        158,400 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ -        -        59,642 -        59,642 

 105,883,178 25,100 62,130,424 16,154,416 184,193,118 
      

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำ      
   ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี (50,078,873) -        (7,363,012) -        (57,441,885) 
สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ (2,398,891) -        247,419 -        (2,151,472) 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรต ี      
   มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (133,470,118) (3,183) -         27,762,346  (105,710,955) 
ค่ำธรรมเนียมเงนิกูจ้ำ่ยล่วงหน้ำ (1,550,847) -         294,112  -        (1,256,735) 
ดอกเบีย้ทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุน      
   กำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำร      
   ทำงกำรแพทยค์รบวงจร (249,169) -        (1,960,361) -        (2,209,530) 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสทิธกิำรเชำ่ทีด่นิ      
   และอำคำรเชำ่ (229,449,794) -        12,006,535 -        (217,443,259) 
 (417,197,692) (3,183) 3,224,693 27,762,346 (386,213,836) 
      

สนิทรพัย(์หนี้สนิ)ภำษเีงนิได ้      
   รอกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ (311,314,514) 21,917 65,355,117 43,916,762 (202,020,718) 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทัง้จ ำนวน
ตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เพ่ิม(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพ่ิม(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ - พสัดุ 92,983 (80,671) -       12,312 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 54,123,397 18,838,415 (3,327,273) 69,634,539 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 2,136,992 530,405 -       2,667,397 
ผลแตกต่ำงของดอกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิี     
   อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 4,932,451 891,482 -       5,823,933 

 61,285,823 20,179,631 (3,327,273) 78,138,181 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษี (57,441,884) (7,249,380) -       (64,691,264) 
สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (2,093,476) (451,009) -       (2,544,485) 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรม     
   ของเงนิลงทุนเผื่อขำย (105,393,801) -       18,518,116 (86,875,685) 
ค่ำธรรมเนียมเงนิกู้จ่ำยล่วงหน้ำ (1,256,735) (387,700) -       (1,644,435) 

 (166,185,896) (8,088,089) 18,518,116 (155,755,869) 
     

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (104,900,073) 12,091,542 15,190,843 (77,617,688) 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทัง้จ ำนวน
ตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เพ่ิม(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  เพ่ิม(ลด)ใน  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2561 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ - พสัดุ 89,198  3,785  -        92,983  
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 35,418,163  3,302,765   15,402,469   54,123,397  
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 2,302,033  (165,041) -        2,136,992  
ผลแตกต่ำงของดอกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิี     
   อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 3,180,235 1,752,216 -       4,932,451 

 40,989,629 4,893,725 15,402,469 61,285,823 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษี (50,078,873) (7,363,011) -       (57,441,884) 
สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (2,398,891) 305,415 -       (2,093,476) 
ก ำไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรตมีลูค่ำยุตธิรรม     
   ของเงนิลงทุนเผื่อขำย (133,278,699) -        27,884,898 (105,393,801) 
ค่ำธรรมเนียมเงนิกู้จ่ำยล่วงหน้ำ (1,550,847) 294,112 -       (1,256,735) 

 (187,307,310) (6,763,484) 27,884,898 (166,185,896) 
     

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (146,317,681) (1,869,759) 43,287,367 (104,900,073) 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัและกลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
ทีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคตทีเ่กดิจำกรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ขำดทุนทำงภำษทีีจ่ะสิน้สุดเวลำหกักลบปี     
   - พ.ศ. 2562 -       17,472,476 -       -       
   - พ.ศ. 2563 42,502,717 41,860,040 -       -       
   - พ.ศ. 2564 12,481,041 20,596,576 -       -       
   - พ.ศ. 2565 13,162,578 20,852,185 -       -       
   - พ.ศ. 2566 8,565,294 8,565,294 -       -       
   - พ.ศ. 2567 8,620,174 -       -       -       
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 631,897 59,577,501 -       -       
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน 860,419 777,557 187,734,052 167,651,191 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้กำรคำ้ 10,044,273 5,762,539 8,061,286 4,593,843 
 - เงนิทดรองจ่ำยและลูกหนี้อื่น 53,823 53,783 -       -       
 - ดอกเบีย้คำ้งรบั -       -       8,932,338 8,932,338 
 - ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย -       188,851 -       -       
 - เงนิมดัจ ำ -       63,000 -       -       
ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ 1,637,298 1,643,401 -       -       
ค่ำเผื่อสนิคำ้รบัคนื 315,089 212,286 -       -       
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ 61,500 -       -       -       

 
สนิทรพัย์(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ค่ำเผื่อกำร 
ด้อยค่ำเงนิลงทุน ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ค่ำเผื่อสนิค้ำเสื่อมสภำพ ค่ำเผื่อสนิค้ำรบัคนื รำยได้รอกำรรบัรู้ของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท 
จะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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24 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิธนำคำร 2,647,905,029 2,649,751,222 2,580,000,000 2,583,000,000 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 8,427,749 19,964,767 -       -       
ทรสัตร์ซีที 48,804,549 71,145,674 -       -       
 2,705,137,327 2,740,861,663 2,580,000,000 2,583,000,000 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

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

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิธนำคำร  อตัรำดอกเบีย้  อตัรำดอกเบีย้   
  ตลำดเงนิและ  ตลำดเงนิและ  อตัรำดอกเบีย้  อตัรำดอกเบีย้ 
  MLR รอ้ยละ 6.25  MLR รอ้ยละ 6.25  ตลำดเงนิ  ตลำดเงนิ 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร  MOR  MOR -       -       
ทรสัตร์ซีที  อตัรำดอกเบีย้  อตัรำดอกเบีย้   
  ตลำดเงนิ  ตลำดเงนิ -       -       
 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งบำงรำยกำรของ  
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั (หมำยเหตุ 20) 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรของบรษิทัย่อยค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุ 13 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ตัว๋สญัญำใช้เงนิธนำคำรของกลุ่มกิจกำรเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิประเภทช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
และตัว๋สัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 5 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 : ตัว๋สญัญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 6 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ.  2562) และเฉพำะบรษิัท  
เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิประเภทช ำระคนืเมื่อทวงถำม และตัว๋สญัญำใช้เงนิอำยุไม่เกิน 3 เดือน และมีก ำหนดช ำระคืนในเดือน
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ตัว๋สญัญำใชเ้งนิอำยุไม่เกนิ 6 เดอืน และมกี ำหนดช ำระคนืในเดอืน
มนีำคม พ.ศ. 2562) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทรสัต์รซีีทของกลุ่มกิจกำร เป็นสนิเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น
สนิเชื่อระยะสัน้อำยุไม่เกนิ 180 วนั ส ำหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรซื้อเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์กำรแพทยจ์ำกต่ำงประเทศ 
 
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนส ำหรบัเลตเตอร์ออฟเครดติต่ำงประเทศ และทรสัต์รซีีทกบัธนำคำรใน
ประเทศแห่งหนึ่ง โดยมวีงเงนิสนิเชื่อที่สำมำรถเบิกใช้ได้จ ำนวน 100.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นวงเงนิที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกัน
วงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำวเป็นวงเงนิร่วมระหว่ำง บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง 
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25 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น   473,379,847 719,516,579 262,049,502 240,890,628 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  38 ก) 4,125,289 4,001,221 5,196,319 4,962,220 
เจำ้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น  63,834,367 59,764,635 41,983,839 40,842,964 
 - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  38 ก) 2,281,940 1,658,029 39,156,008 28,333,062 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร      
   - บรษิทัอื่น  470,032,635 743,281,412 43,644,250 44,901,800 
   - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 38 ก) -       -       1,701,392 42,750 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน      
   - บรษิทัอื่น  1,982,534 15,889,500 -       -       
   - บรษิทัเกีย่วขอ้งกนั 38 ก) -       -       132,680 -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - บรษิทัอื่น  39,534,396 28,973,118 34,929,396 28,930,257 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย  14,814,924 12,680,939 14,418,279 12,198,145 
ค่ำแพทย์คำ้งจ่ำย  119,110,172 101,473,228 83,073,376 89,250,011 
เงนิเดอืน ค่ำแรงและโบนัสคำ้งจ่ำย  143,304,510 149,180,441 119,727,299 126,482,843 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - บรษิทัอื่น  55,526,251 55,108,382 22,702,176 36,900,520 
 - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 38 ก) 747,368 817,463 747,368 817,463 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ - บรษิทัอื่น  25,977,298 23,073,709 17,224,192 18,008,414 
เงนิประกนัค่ำก่อสรำ้ง  141,400,685 69,708,079 6,338,752 12,972,451 
รำยไดร้อกำรรบัรูจ้ำกกำรขำยหอ้งชุด  13,473,404 -       -       -       
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำจองหอ้งชุด  25,665,444 73,528,099 -       -       
เงนิมดัจ ำรบั - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 38 ก) 1,000,000 -       -       -       
เงนิมดัจ ำรบั - กจิกำรอื่น  466,372 40,310 -       -       
อื่น  1,028,451 792,000 -       -       

  1,597,685,887 2,059,487,144 693,024,828 685,533,528 

 
ณ วนัที่ 31 ธ้นวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมีตัว๋สญัญำใช้เงนิคงค้ำงจ ำนวน 14 ฉบับ ที่ออกให้แก่เจ้ำหนี้ส ำหรบั 
ค่ำก่อสร้ำงรวมเป็นเงนิจ ำนวน 302.57 ล้ำนบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : มตีัว๋สญัญำใชเ้งนิคงค้ำงจ ำนวน 8 ฉบบั ที่ออก
ให้แก่เจ้ำหนี้ส ำหรบัค่ำก่อสร้ำงรวมเป็นเงินจ ำนวน 155.28 ล้ำนบำท) ตัว๋สญัญำใช้เงนิดังกล่ำวเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินแบบไม่มี
หลกัประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี บรษิทัย่อยบนัทกึตัว๋สญัญำใช้เงนิคงค้ำงโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเจำ้หนี้
จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเจำ้หนี้ดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวนในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563  
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,450,000,000 3,550,000,000 3,450,000,000 3,550,000,000 
เงนิกูเ้พิม่ขึน้ระหว่ำงปี 3,120,000,000 -       2,200,000,000 -       
จ่ำยช ำระคนืระหว่ำงปี (425,000,000) (100,000,000) (425,000,000) (100,000,000) 
 6,145,000,000 3,450,000,000 5,225,000,000 3,450,000,000 
ค่ำธรรมเนียมเงนิกู้จ่ำยล่วงหน้ำ (สุทธ)ิ (9,187,755) (6,283,675) (8,222,177) (6,283,675) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 6,135,812,245 3,443,716,325 5,216,777,823 3,443,716,325 
หกั  ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (655,000,000) (400,000,000) (580,000,000) (400,000,000) 

 5,480,812,245 3,043,716,325 4,636,777,823 3,043,716,325 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 655,000,000 400,000,000 580,000,000 400,000,000 
ครบก ำหนดภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,077,124,000 2,410,000,000 4,305,000,000 2,410,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 412,876,000 640,000,000 340,000,000 640,000,000 
 6,145,000,000 3,450,000,000 5,225,000,000 3,450,000,000 
หกั  ค่ำธรรมเนียมเงนิกูจ้่ำยล่วงหน้ำ (สุทธ)ิ (9,187,755) (6,283,675) (8,222,177) (6,283,675) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำว 6,135,812,245 3,443,716,325 5,216,777,823 3,443,716,325 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

สญัญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ    
รำยกำรท่ี  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 ธนำคำร วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1  1,450.00  1,850.00 ในประเทศ ช ำระหน้ีหุน้กูเ้ดมิของบรษิัทผูกู้้ 2,400.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนถึงวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2558 
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
นับแต่วนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 - 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560  
อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี 
นับแต่วนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
นับแต่วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ต่อปีโดยมกี ำหนดช ำระเป็น
รำยเดอืนภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยในแต่ละเดอืน 
 

อย่ำงไรกต็ำม เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัได้
ท ำสญัญำแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขอตัรำดอกเบี้ย ดงัน้ี 
นับแต่วนัที่ 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี 
นับแต่วนัที่ 1  ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
โดยมกี ำหนดช ำระเป็นรำยเดอืนภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ในแต่ละเดอืน 
 
อย่ำงไรกต็ำม เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้
ท ำสญัญำแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขอตัรำดอกเบี้ย ดงัน้ี 
นับแต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
อตัรำอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
นับแต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป  
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
โดยมกี ำหนดช ำระเป็นรำยเดอืนภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ในแต่ละเดอืน 

สญัญำลงวนัที่ 2 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยมกี ำหนดช ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยงวด 3 เดือน โดย
ช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมนีำคม เดอืนมถิุนำยน เดอืนกนัยำยน และเดอืนธนัวำคม 
ของทุกปี รวม 26 งวด โดยมกี ำหนดช ำระดงัน้ี 
งวดที ่1 - 2 : จ ำนวน 25.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่3 - 6 : จ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่7 - 18 : จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่19 - 22 : จ ำนวน 112.50 ลำ้นบำท 
งวดที ่23 - 25 : จ ำนวน 125.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่26 ช ำระหน้ีเงนิตน้ส่วนทีเ่หลอืใหเ้สรจ็สิน้ 
 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ท ำสญัญำแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรผ่อนช ำระตน้เงนิกูต้ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเดมิ บรษิัทขอผ่อนปรนกำรช ำระต้นเงนิกู้  
ขอปลอดกำรช ำระต้นเงินกู้ (Grace period) ที่บริษัทต้องช ำระในเดือนกันยำยน และเดือน
ธนัวำคม พ.ศ. 2560 รวม 2 งวด ทัง้น้ีเมื่อครบระยะเวลำกำรปลอดช ำระต้นเงนิกู้ขำ้งตน้แล้ว 
บรษิัทจะต้องผ่อนช ำระต้นเงนิกู้ให้แก่ธนำคำร เป็นงวดรำย 3 เดอืน ภำยในเดอืนมนีำคม เดอืน
มิถุนำยน เดือนกันยำยน และเดือนธันวำคมของทุกปี โดยเริ่มช ำระตัง้แต่เดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2561 - เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 - เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 112.50 ลำ้นบำท 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 - เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 : จ ำนวน 125.00 ลำ้นบำท 
- เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2564 : ช ำระตน้เงนิกูส้่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
เมื่อวนัที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ท ำสญัญำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรผ่อน
ช ำระต้นเงนิกู้ให้แก่ธนำคำร เป็นงวดรำย 3 เดอืน ภำยในเดอืนมนีำคม เดอืนมถิุนำยน เดอืน
กนัยำยน และเดอืนธนัวำคมของทุกปี โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2561 - เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน   25.00 ลำ้นบำท 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 - เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 - เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 150.00 ลำ้นบำท 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 - เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 : จ ำนวน 212.50 ลำ้นบำท 
- เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2564 : ช ำระตน้เงนิกูส้่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
 
เมื่อวนัที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำสญัญำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรผ่อน
ช ำระต้นเงนิกู้ให้แก่ธนำคำร เป็นงวดรำย 3 เดอืน ภำยในเดอืนมนีำคม เดอืนมถิุนำยน เดอืน
กนัยำยน และเดอืนธนัวำคมของทุกปี โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
- เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 - เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2567 : จ ำนวน 72.50 ลำ้นบำท 
- เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2567 : ช ำระตน้เงนิกูส้่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
 

ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 
 
สญัญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ    
รำยกำรท่ี  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 ธนำคำร วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

2 1,600.00 1,600.00 ในประเทศ เพื่อใช้สนับสนุนกำรซื้อหุ้นหรือ
ทรพัย์สนิ บรษิัท บ ำรุงเมอืง พลำซ่ำ 
จ ำกดั  

1,600.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้ ในอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบ
ดว้ยอตัรำคงทีต่่อปี แต่ทัง้น้ีในระหว่ำง 2 ปี นับแต่วนัทีผู่กู้เ้บกิเงนิกูจ้ำกวงเงนิกู ้ 
ผูกู้ม้สีทิธเิลอืกใชอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีไ่ดห้ลำยครัง้ในอตัรำทีต่กลงกบัผูใ้ห้กู้ 
ในแต่ละครัง้ โดยระยะเวลำทีต่กลงกนัในแต่ละครัง้จะตอ้งมรีะยะเวลำขัน้ต ่ำไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และจะตอ้งไม่เกินก ำหนดเวลำ 2 ปี นับแต่วนัทีผู่้กูเ้บิกเงนิกู้ 
 
อย่ำงไรกต็ำม เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดท้ ำสญัญำแกไ้ข
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขอตัรำดอกเบี้ย ดงัน้ี 
นับแต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
นับแต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป  
อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบอตัรำคงทีต่่อปี 
โดยมกี ำหนดช ำระเป็นรำยเดอืนภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยในแต่ละเดอืน 
 

สญัญำลงวนัที่  31 ตุลำคม พ.ศ. 2560 โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นเป็น 
รำยงวด 3 เดือน รวม 24 งวดภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของผู้ให้กู้ใน
เดอืนทีค่รบก ำหนดช ำระในแต่ละงวด โดยมกี ำหนดช ำระดงัน้ี 
งวดที ่1 - 4 : จ ำนวน 45.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่5 - 8 : จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่9 - 12 : จ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่13 - 16 : จ ำนวน 70.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่17 - 20 : จ ำนวน 75.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่21 – 23 : จ ำนวน 85.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่24 ช ำระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
 

ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

3 990.00 - ในประเทศ ช ำระหน้ีเงนิกูย้มืระยะสัน้ 1,000.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้ ในอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบ
ดว้ยอตัรำคงทีต่่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 โดยมกี ำหนดช ำระคืนเงินต้นเป็น
รำยไตรมำส เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืนกันยำยน พ.ศ. 2562 และช ำระ
งวดต่อๆ ไปทุกรำยไตรมำสถดัไป จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถ้วนเสร็จสิ้น 
โดยมกี ำหนดช ำระดงัน้ี 
ปีที ่1 ช ำระในอตัรำอย่ำงน้อยทีสุ่ดไตรมำสละ    5.00 ลำ้นบำท 
ปีที ่2 ช ำระในอตัรำอย่ำงน้อยทีสุ่ดไตรมำสละ   20.00 ลำ้นบำท 
ปีที ่3 ช ำระในอตัรำอย่ำงน้อยทีสุ่ดไตรมำสละ   50.00 ลำ้นบำท 
ปีที ่4 ช ำระในอตัรำอย่ำงน้อยทีสุ่ดไตรมำสละ   75.00 ลำ้นบำท 
ปีที ่5 ช ำระในอตัรำอย่ำงน้อยทีสุ่ดไตรมำสละ  100.00 ลำ้นบำท 
 

ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 
บริษทัใหญ่ - บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 
 
สญัญำเงินกู้ เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงินสินเช่ือ    
รำยกำรท่ี  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 ธนำคำร วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

4 985.00 - ในประเทศ ช ำระหน้ีเงนิกูย้มืระยะสัน้ 1,900.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้ ในอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบ
ดว้ยอตัรำคงทีต่่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่  25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นเป็น 
รำยงวด 3 เดือน รวม 24 งวดภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของผู้ให้กู้ใน
เดือนมนีำคม เดือนมิถุนำยน เดอืนกนัยำยน และเดือนธันวำคม ที่ครบ
ก ำหนดช ำระในแต่ละงวด โดยมกี ำหนดช ำระดงัน้ี 
งวดที ่1 - 8 :  จ ำนวน 15.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่9 - 12 : จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่13 - 16 : จ ำนวน 85.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่17 - 23 : จ ำนวน 150.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่24 ช ำระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
 

ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

5 200.00 - ในประเทศ เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจ และลงทุน
ธุรกจิในต่ำงประเทศ 

200.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้ ในอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ Prime rate 
ลบดว้ยอตัรำคงทีต่่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่  4 ธันวำคม พ.ศ. 2562 โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นเป็น 
รำยงวด 3 เดอืน รวม 8 งวดโดยเริม่ช ำระงวดแรกในวนัท ำกำรสุดท้ำย
ของเดอืนนับจำกวนัเบิกรบัเงนิกู้งวดแรก และงวดต่อ ๆ ไป ช ำระในวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของทุก ๆ สำมเดอืนถดัจำกนัน้ โดยมกี ำหนดช ำระดงัน้ี 
งวดที ่1 - 7 :  จ ำนวน 25.00 ลำ้นบำท 
งวดที ่8 ช ำระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
 

ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

         

รวม  5,225.00  3,450.00       

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรงุเมือง จ ำกดั 
 

สญัญำ
เงินกู้ 

เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงิน 
สินเช่ือ 

   

รำยกำรท่ี  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 ธนำคำร วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1  800.00 - ในประเทศ เพื่อช ำระคนืเงนิกูใ้ห้แก่ผูถ้อืหุ้น 800.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้  
อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปีโดยมกี ำหนดช ำระทุก ๆ 3 เดอืน 
 

 

สญัญำลงวนัที่ 2 สงิหำคม พ.ศ. 2562 โดยมกี ำหนดช ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยงวด 3 เดือน โดย
เริม่ช ำระงวดแรกในวนัครบก ำหนด 12 เดือนนับจำกวนัเบิกรบัเงนิกู้งวดแรก โดยมกี ำหนด
ช ำระดงัน้ี 
งวดที ่1 - 4 : จ ำนวน 37.50 ลำ้นบำท 
งวดที ่5 -8 :  จ ำนวน 42.50 ลำ้นบำท 
งวดสุดทำ้ย : ช ำระหน้ีเงนิตน้ ดอกเบี้ย และเงนิอื่นใด ๆ ทีค่ำ้งช ำระทัง้หมด 
 

 

ค ้ ำประกันโดยบริษัทใหญ่
ภ ำย ใต้ วงเงิน ค ้ ำป ระกั น
จ ำนวน 800.00 ลำ้นบำท 

รวม  800.00 -  
 

บริษทัย่อย - บริษทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั 
 

สญัญำ
เงินกู้ 

เงินกู้ยืมคงเหลือ   วงเงิน
สินเช่ือ 

   

รำยกำรท่ี  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 ธนำคำร วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ (ล้ำนบำท) อตัรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)       
         

1 120.00 - ในประเทศ เพื่อลงทุนก่อสรำ้งโรงพยำบำล 120.00 นับแต่วนัทีกู่ ้จนกว่ำจะช ำระเสรจ็สิน้ ในอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ MLR ลบ
ดว้ยอตัรำคงทีต่่อปี  
 
 

สญัญำลงวนัที่  2 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 โดยเริม่ช ำระงวดแรกในวนัครบ
ก ำหนด 36 เดอืนนับจำกวนัเบิกรบัเงนิกู้งวดแรก โดยมกี ำหนดช ำระคืน
เงนิตน้เป็นรำยเดอืน รวม 84 งวด โดยมกี ำหนดช ำระดงัน้ี 
งวดที ่1 - 83 : จ ำนวน 1.428 ลำ้นบำท 
งวดสุดทำ้ย : จ ำนวน 1.476 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบี้ยเงนิกู ้
 

ค ้ำประกนัทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง
บำงรำยกำร (หมำยเหตุ 20) 

         

รวม  120.00 -       
         

  6,145.00  3,450.00       
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดของสญัญำเงนิกูย้มื ซึง่ก ำหนดให้กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ สดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูบ้รหิำร Negative Pledge และเงื่อนไขไปอื่นๆ ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืทีไ่ดก้ ำหนดไวส้ ำหรบั
วงเงนิกูย้มืในแต่ละสญัญำ 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
รำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  รำคำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 6,135,812,245 6,173,110,640 3,443,716,325 3,475,108,593 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  รำคำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 5,216,777,823 5,253,110,640 3,443,716,325 3,475,108,593 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำร  
คำดว่ำกลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะตอ้งจ่ำย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
รำคำตำมบัญชีของเงนิกู้ยืมมีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวและเป็น  
กำรกูย้มืเงนิในสกุลเงนิบำท 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวั 5,336,504,946 3,443,716,325 5,216,777,823 3,443,716,325 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  3.25 ถงึ 3.91  3.31 ถงึ 3.72  3.25 ถงึ 3.91  3.31 ถงึ 3.72 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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26 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้  
 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

    วงเงินกู ้    วงเงินกู ้
    หมุนเวยีน    หมุนเวยีน 
  วงเงินเบิก  วงเงินกู้ยมื  และวงเงิน  วงเงินเบิก  วงเงินกู้ยมื  และวงเงิน 
  เกินบญัชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั  เกินบญัชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั 
       

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั       
   - ไม่มกี ำหนดระยะเวลำ       
        เบกิถอน (บำท) 138,479,194 1,160,000,000 2,259,781,713 85,832,594 450,000,000 2,026,067,817 
   - ไม่มกี ำหนดระยะเวลำเบกิถอน       
         (เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) -        -        1,600,000 -        -        -        

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

    วงเงินกู ้    วงเงินกู ้
    หมุนเวยีน    หมุนเวยีน 
  วงเงินเบิก  วงเงินกู้ยมื  และวงเงิน  วงเงินเบิก  วงเงินกู้ยมื  และวงเงิน 
  เกินบญัชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั  เกินบญัชี  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั 
       

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั       
   - ไม่มกี ำหนดระยะเวลำเบกิถอน (บำท) 52,000,000 1,160,000,000 2,116,491,291 52,000,000 450,000,000 1,970,143,712 
   - ไม่มกี ำหนดระยะเวลำเบกิถอน       
         (เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) -        -        1,600,000 -        -        -        
 
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งโดยมีวงเงินสินเชื่อที่สำมำรถเบิกใช้ได้จ ำนวน 400.00  
ล้ำนบำท วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวเป็นวงเงินร่วมระหว่ำง 3 บรษิัท คือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และ 
บรษิทัย่อยสองแห่ง กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำสนิเชื่อ 
 
 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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27 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 

 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อเช่ำยำนพำหนะและเครื่องใช้ส ำนักงำนใช้ในกำรด ำเนินกิจกำรโดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำ 
เป็นรำยเดอืน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 146,991,206 12,203,579 15,377,421 11,813,731 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (11,823,781) (884,238) (559,105) (867,098) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 135,167,425 11,319,341 14,818,316 10,946,633 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (37,790,685) (3,151,914) (5,604,389) (2,857,376) 
 97,376,740 8,167,427 9,213,927 8,089,257 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินถึงก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

   - ภำยใน 1 ปี 42,833,038 3,561,479 5,940,152 3,254,847 
   - เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 104,158,168 8,642,100 9,437,269 8,558,884 

 146,991,206 12,203,579 15,377,421 11,813,731 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงนิใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำว 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัทีไ่ม่ไดจ้ดัใหม้กีองทุน 447,562,090 333,880,092 348,172,692 270,616,985 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 333,880,092 228,908,057 270,616,985 177,090,817 
เพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนในบรษิทัย่อยระหว่ำงปี -        125,498 -        -        
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 41,648,727 31,514,486 28,686,265 23,349,956 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 10,484,615 7,503,089 8,526,650 5,716,215 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีตำมพระรำชบญัญตั ิ
   คุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ข 95,545,076 -        78,386,704 -        
ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลกัคณิตศำสตร์        
   ประกนัภยัทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน     
   - ผลประโยชน์รำงวลักำรท ำงำนนำน 867,540 3,701,353 867,540 3,701,353 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผูกพนั     
   ผลประโยชน์พนักงำน     
   - ผล(ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
      สมมตฐิำน (9,921,177) 68,979,473 (19,349,234) 64,354,441 
   - ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรปรบัปรุง     
      ประสบกำรณ์ 3,339,295 11,792,606 2,712,868 12,657,903 
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงปี (28,282,078) (18,644,470) (22,275,086) (16,253,700) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 447,562,090 333,880,092 348,172,692 270,616,985 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 41,648,727 31,514,486 28,686,265 23,349,956 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 10,484,615  7,503,089 8,526,650 5,716,215 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีตำมพระรำชบญัญตั ิ
   คุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ข 95,545,076 -        78,386,704 -        
ผลก ำไร(ขำดทุน)ตำมหลกัคณิตศำสตร์     
   ประกนัภยัทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน     
   - ผลประโยชน์รำงวลักำรท ำงำนนำน 867,540 3,701,353 867,540 3,701,353 

 148,545,958 42,718,928 116,467,159 32,767,524 

 
ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้รวมอยู่ในต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำล ต้นทุนกำรขำยสินค้ำ ต้นทุนกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนกจิกำรโรงพยำบำล/ต้นทุนกำรขำยสนิคำ้/     
   ต้นทุนกำรใหบ้รกิำร 104,489,766 29,707,435 87,099,878 25,820,417 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 3,973,136 6,879,187 1,583,298 5,798,642 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 40,083,056 6,132,306 27,783,983 1,148,465 

 148,545,958 42,718,928 116,467,159 32,767,524 

 
สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อตัรำคดิลด (รอ้ยละต่อปี)   1.19 ถงึ 2.38   1.76 ถงึ 4.16   1.19 ถงึ 2.38   1.76 ถงึ 4.16 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้(รอ้ยละต่อปี)   2.50 ถงึ 10.00   2.50 ถงึ 10.00   2.50 ถงึ 5.00   2.50 ถงึ 7.00 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน (รอ้ยละต่อปี)   0.00 ถงึ 30.00   0.00 ถงึ 30.00   0.00 ถงึ 30.00   0.00 ถงึ 30.00 
อำยุเกษยีณ (ปี)   55 และ 60   55 และ 60   55      55 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
  เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กำรเปล่ียนแปลง  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 ในข้อสมมติ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.00 (35,151,215) (25,280,233) (26,816,092) (20,467,214) 
อตัรำคดิลด ลดลงรอ้ยละ 1.00 40,463,057 29,005,852 30,798,987 23,496,459 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.00 38,000,373 27,635,630 28,794,430 22,328,980 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ลดลงรอ้ยละ 1.00 (33,774,525) (24,652,389) (25,640,297) (19,912,217) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.00 (26,544,072) (18,943,931) (20,260,168) (15,499,718) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน ลดลงรอ้ยละ 20.00 31,193,250 22,048,357 23,548,403 17,938,645 
กำรปรบัปรุงอตัรำกำรเสยีชวีติ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.00 571,539 367,762 417,808 289,470 
กำรปรบัปรุงอตัรำกำรเสยีชวีติ ลดลงรอ้ยละ 1.00 (634,177) (405,378) (462,871) (319,306) 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหนึ่งขณะทีใ่ห้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำง
ปฏิบตัิสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิี
เดยีวกบัมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะบรษิัท
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คอื 13.6 ปี (พ.ศ. 2561 : ของกลุ่มกจิกำรและเฉพำะบรษิทัคอื 14.1 ปี) 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 

 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 32,714,312 39,625,156 24,505,125 27,909,063 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 203,823,953 180,675,244 156,576,565 144,107,837 
มำกกว่ำ 5 ปี แต่ไม่เกนิ 10 ปี 192,738,705 227,343,063 139,328,021 178,152,676 
มำกกว่ำ 10 ปี แต่ไม่เกนิ 15 ปี 224,589,965 238,275,860 149,925,769 168,314,572 
 653,866,935 685,919,323 470,335,480 518,484,148 
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัิคุ้มครองแรงงำนฉบบัแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำโดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมื่อพ้นก ำหนด 30 วนั นับแต่วนัประกำศใช้รำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนที่
เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนั ของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนั ของอตัรำ
ค่ำจำ้งสุดทำ้ย กลุ่มกจิกำรไดร้บัรูผ้ลกระทบดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

29 ทุนเรือนหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ส่วนเกินมูลค่ำ 
    หุ้นสำมญั 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  (สุทธิ) 
  จ ำนวนหุ้น  บำท  จ ำนวนหุ้น  บำท  บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 6,861,242,864 
กำรออกหุน้เพิม่ระหว่ำงปี -       -       -       -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 6,861,242,864 
กำรออกหุน้เพิม่ระหว่ำงปี -       -       -       -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 6,861,242,864 
 
ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวน 
6,861,242,864 บำท 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุ้นสำมญัจดทะเบียนจ ำนวน 849,080,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท (พ.ศ. 2561 : 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนจ ำนวน 849,080,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) ไดอ้อกและช ำระแลว้เตม็มลูค่ำ 
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30 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้
ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน 
ซึ่งส ำรองตำมกฎหมำยนี้จะไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในงบกำรเงนิรวม ไดร้วมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิัทย่อย   
1 แห่งเป็นจ ำนวนเงนิรวม 12,698,212 บำท (พ.ศ. 2561 : บรษิทัย่อย 1 แห่ง เป็นจ ำนวนรวม 11,673,832 บำท) 
 

31 เงินปันผลจ่ำย 
 
บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ปี พ.ศ. 2562 
 
จำกกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์ใหจ้่ำยเงนิปันผล 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 297.18  
ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยช ำระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่23 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบ 
ให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญั 
ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นเงนิจ ำนวน 84.91 ล้ำนบำท บรษิัทจ่ำยช ำระเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 12 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลรวมเป็นเงนิจ ำนวน 382.09 ลำ้นบำท 
 
ปี พ.ศ. 2561 
 
จำกกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นของบรษิัทประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์ 
ให้จ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท คิดเป็นเงนิจ ำนวน 
339.63 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยช ำระเงนิปันผลทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
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31 เงินปันผลจ่ำย (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรย์นิด ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
ปี พ.ศ. 2562 
 
จำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบ 
ให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอัตรำหุ้นละ 0.09 บำท คิดเป็นเงิน
จ ำนวน 38.70 ลำ้นบำท บรษิทัย่อยจ่ำยช ำระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
ปี พ.ศ. 2561 
 
จำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ 
ให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท คิดเป็นเงิน
จ ำนวน 21.50 ลำ้นบำท บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่25 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 

32 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 

 งบกำรเงินรวม 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี  508,964,985 261,652,498 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธใินบรษิทัย่อย  (6,564,861) 18,448,635 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมลดลงจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย (16,673,937) (9,263,298) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึน้จำกกำรลงทุนในบรษิทัย่อย -        261,284,525 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึน้จำกกำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย 135,290 -        
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึน้(ลดลง)จำกกำรเปลีย่นแปลง   
   สดัส่วนกำรถอืหุน้ -        (23,157,375) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 485,861,477 508,964,985 
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33 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยไดเ้งนิปันผล     
   - เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 16 ก)) -       -       22,026,063 12,236,702 
   - เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมำยเหตุ 15 ข)) -       -       20,068,508 18,018,539 
   - เงนิลงทุนระยะยำวอืน่ (หมำยเหต ุ18)     
    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,314,189  958,986 2,014,189 658,986 
    - บรษิทัอื่น 12,062,133 10,825,933 12,062,133 10,825,933 
   - เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 8, 14) 17,964,114 18,143,806 17,964,114 18,143,806 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น     
   (หมำยเหตุ 18 ค)) -       52,479,110 -       52,479,110 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำว     
   ในตรำสำรทุน (หมำยเหตุ 14) 277,881,368 -       277,881,368 -       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะสัน้ (หมำยเหตุ 8) 2,828,290 5,995,314 -       5,995,314 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์(สุทธ)ิ     
   และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน(สุทธ)ิ 532,101 506,561 -       91,099 
รำยไดด้อกเบีย้รบั     
   - บรษิทัอื่น 2,262,514 1,605,960 1,062,247 790,539 
   - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 3,725,257 549,413 182,047,366 106,208,307 
รำยไดค้่ำบตัรสมำชกิตดัจ ำหน่ำย 16,388,259 17,401,465 16,388,259 17,401,465 
รำยไดค้่ำเช่ำ      
   - บรษิทัอื่น 18,793,758 12,959,947 8,933,837 8,742,417 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 26,087,514 27,000,000 4,860,000 6,360,000  
ตดัจ ำหน่ำยภำษคีำ้งจ่ำย -       28,846,154 -       -       
อื่น     
   - บรษิทัอื่น 33,698,046 24,284,893 20,008,320 15,152,857 
   - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ข)) 1,915,993 43,488 6,170,304 107,670 

 416,453,536 201,601,030 591,486,708 273,212,744 

 
ในระหว่ำงไตรมำสหนึ่ง พ.ศ. 2561 ผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งพจิำรณำแล้วเห็นสมควรตดัจ ำหน่ำยภำษีค้ำงจ่ำยที่คำ้ง
นำนเกนิ 10 ปี และไม่ตอ้งจ่ำยช ำระแลว้เน่ืองจำกขำดอำยุควำมทำงกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 28.85 ลำ้นบำท 
 
สญัญำเช่ำของบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่13 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ไดท้ ำสญัญำใหเ้ช่ำทีด่นิส ำหรบัก่อสรำ้งอำคำรเพื่อใชเ้ป็นหอ้งพกัผูป่้วย
และอำคำรบรกิำรกบับรษิัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยมรีะยะเวลำสญัญำเช่ำ 30 ปี นับแต่เดอืนทีเ่ริม่มกีำรก่อสรำ้ง ซึ่งบรษิัทย่อย
ดงักล่ำวจะไดร้บัค่ำเช่ำตำมทีต่กลงกนัในสญัญำเช่ำ 
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34 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่ำใชจ้่ำยทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ถูกจดัประเภทตำมลกัษณะดงัต่อไปนี้  
 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 หมำยเหตุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ยำ เวชภณัฑ์และอุปกรณ์      
   กำรแพทยใ์ชไ้ป  (1,314,528,775) (1,298,439,098) (813,766,528) (852,758,440) 
ค่ำวจิยัและเอก็ซเรย์  (199,265,973) (169,943,654) (161,834,635) (144,607,314) 
ค่ำแพทย์  (1,685,755,517) (1,449,148,587) (1,272,269,274) (1,233,319,178) 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน  (2,587,188,490) (2,174,387,500) (1,851,941,590) (1,693,648,574) 
ค่ำเสื่อมรำคำของ      
   อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน      
   อำคำรและอุปกรณ์ 19, 20 (463,875,806) (323,115,352) (268,014,061) (246,986,408) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสนิทรพัย์      
   ไม่มตีวัตนและสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ      
   และอำคำรเช่ำ 21, 22 (148,949,254) (143,091,724) (11,742,370) (11,193,531) 
ค่ำซ่อมแซม รำยจ่ำยซ่อมบ ำรุง      
   และค่ำบรกิำร  (167,112,585) (142,205,263) (115,978,463) (115,652,887) 
ค่ำใชจ้่ำยกำรตลำด  (152,583,568) (183,726,434) (59,159,170) (69,507,875) 
ค่ำสำธำรณูปโภค  (138,998,133) (124,022,942) (87,450,893) (90,482,642) 
ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินกำร  (56,726,343) (48,100,758) (18,977,714) (18,291,613) 

 
35 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มื - สถำบนักำรเงนิ (212,969,292) (142,120,078) (231,365,470) (157,336,891) 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       -       (10,273) -       
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (1,290,523) (506,753) (452,995) (463,860) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงนิกูจ้่ำยล่วงหน้ำ (1,823,766) (1,470,560) (1,711,498) (1,470,560) 

 (216,083,581) (144,097,391) (233,540,236) (159,271,311) 
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36 ภำษีเงินได้ 

 

รำยกำรกระทบยอดภำษีเงนิไดส้ ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั :     
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี (202,582,476) (179,762,899) (181,198,602) (159,058,389) 
ภำษีเงนิไดปี้ก่อนทีบ่นัทกึต ่ำไป -       (308,975) -       457,110 
ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย (794,518) (1,990,499) -       -       
รวมภำษีเงนิไดปี้ปัจจุบนั (203,376,994) (182,062,373) (181,198,602) (158,601,279) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี :     
รำยกำรทีเ่กดิขึน้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว      
   (หมำยเหตุ 23) 73,257,070 65,355,117 12,091,542 (1,869,759) 
รวมค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ (130,119,924) (116,707,256) (169,107,060) (160,471,038) 
 

ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรมยีอดจ ำนวนเงนิที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีแ่ต่ละบรษิทัตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้: 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ 589,886,299 483,386,386 861,394,060 919,198,687 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) (117,977,260) (96,677,277) (172,278,812) (183,839,737) 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรบั:     
   รำยไดท้ีไ่ม่ถอืเป็นรำยไดท้ำงภำษี 1,985,901 1,194,271 13,419,368 10,828,301 
   รำยกำรทีถ่อืเป็นรำยไดท้ำงภำษี 8,095 (28,998) -       -       
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี (12,755,787) (17,399,208) (3,805) (350,835) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีถ่อืเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีไดเ้พิม่ 16,666,644 16,769,846 14,452,188 14,558,359  
   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (8,759,266) (9,782,477) (24,695,999) (2,124,236) 
   ขำดทุนสะสม (8,493,733) (7,341,446) -       -       
   กลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้     
      รอกำรตดับญัชทีีไ่ม่ไดใ้ช ้ -       (1,142,493) -       -       
   ภำษีเงนิไดปี้ก่อนทีบ่นัทกึต ่ำไป -       (308,975) -       457,110 
   ตดัจ ำหน่ำยภำษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย (794,518) (1,990,499) -       -       
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ (130,119,924) (116,707,256) (169,107,060) (160,471,038) 
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37 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิัทด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนักทีถ่อืโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
     

ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็น     
   ของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (บำท)  462,387,421 347,599,923 692,287,000 758,727,649 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูเ้ป็นเจำ้ของ (หุน้) 849,080,000 849,080,000 849,080,000 849,080,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้)  0.55  0.41  0.82  0.89 

 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไม่มกีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนักบับรษิัทหมำยถึง บุคคลหรอืกิจกำรที่มอี ำนำจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบรษิัทไม่ว่ำจะ
เป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัท ที่ท ำหน้ำที่ถือหุ้น บรษิัทย่อยและ
กจิกำรทีเ่ป็นบรษิัทย่อยในเครอืเดียวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึ บรษิัทร่วมและบุคคลซึ่ง
ถือหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม และมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอื
พนักงำนของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ถอืโดยสมำชกิในตระกูลวนำสนิ ในสดัส่วนรอ้ยละ 23.98 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 
29.38) ส่วนจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 76.02 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 70.62) ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  
 
เมื่อวนัที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบรษิัทจำก “บรษิัท พรเีมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกดั”  
เป็น “บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั” 
 
เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อย บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิ้ง จ ำกดั ไดม้กีำรจดัตัง้บรษิทัย่อย บรษิทั ธนบุร ีพรอ็พเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บำท (หุ้นสำมญั 40,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 100.00 บำท) และ 
ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยมีสดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัท
ดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม บรษิทัย่อยและกจิกำรร่วมคำ้ทีส่ ำคญัเปิดเผยในหมำยเหตุ 15, 16 และ 17 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

ช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
   

บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิด ีจ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั  ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ธนบุรพีฒันำทีด่นิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั รำชธำนี เรยีลตี ้จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วรเ์อก็ซ์เปอรต์สี จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั  
   (เดมิชื่อ บรษิทั พรเีมยีร ์โฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกดั) 

ไทย บรษิทัย่อย 

บรษิทั โรงพยำบำลอุตรดติถ์ธนบุร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกดั  ไทย บรษิทัย่อย (ตัง้แต่วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561) 
บรษิทั รำษฎรยนิด ีจ ำกดั 
   (จดทะเบยีนเสรจ็กำรช ำระบญัชเีมื่อวนัที ่ 
   23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

ไทย บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

บรษิทั ธนบุร ีพรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยโดยอ้อม (ตัง้แต่วนัที ่17 กนัยำยน พ.ศ. 2562) 
บรษิทั รำชธำนี แอสโซซเิอส จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัร่วม 
บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) ไทย บรษิทัร่วม 
Weihai Welly Hospital Company Limited สำธำรณรฐั กจิกำรร่วมคำ้ 
 ประชำชนจนี  
Ar Yu International Health Care  สำธำรณรฐัแห่ง กจิกำรร่วมคำ้ 
   Company Limited สหภำพเมยีนมำร์  
บรษิทั โลจคิอล อนิฟอรเ์มชัน่ เนทเวอรค์ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั 
บรษิทั เฮลท ์เกต จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั 
บรษิทั รำชธำนีพฒันำกำร (2014) จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั รำชพฒันำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั นททีพิย ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั 
บรษิทั โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั โรงพยำบำลรำษฎรน์รำ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั  
บรษิทั โรงพยำบำลสโิรรส จ ำกดั (มหำชน) ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั 
บรษิทั โรงพยำบำลชุมเวช จ ำกดั (มหำชน) ไทย ผูถ้อืหุน้และมกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัย่อย  
บรษิทั รำชธำนีบำ้นและทีด่นิ จ ำกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัย่อย 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จเีทค็ เทคโนโลย ีจ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ )ต่อ(  
 

ช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
   

บรษิทั เวลเนสซติี ้จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัย่อย 
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีโฮลดิง้ จ ำกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัย่อย 
บรษิทั ซ.ีเอช.ท.ี โฮลดิง้ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
Golden Bright Asia Pacific Investment Ltd.  ฮ่องกง บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
WJ International Hospital Management Co., Ltd. ฮ่องกง บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
Global Heath Investment Ltd. ฮ่องกง บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั เอก็ซเรยค์อมพวิเตอรอ์ุรุพงษ์ จ ำกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั รำชธำนีกอลฟ์ และ คนัทรโีฮม จ ำกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั รำชพฒัน์นคร จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัย่อย 
บรษิทั ธนบุร ีเคหะภณัฑ ์จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทัย่อย 
บรษิทั ซุปเปอร ์พ ีแอนด ์เอส จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
นำยแพทยบ์ุญ  วนำสนิ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำงสำวนลนิ  วนำสนิ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยเฉลมิกุล  อภบิุณโยภำส ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยวรีะชยั  ศรขีจร ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยศธิำ  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยอำศสิ  อุนนะนันทน์ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
แพทยห์ญงิวภิำดำ  เชำวกุล ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัร่วม 
นำงสำวมำสฤด ี คณำพทิกัษ์พงศ ์ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัย่อย 
นำยรำวรว ี จนัทโรจวงศ ์ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัย่อย 
นำยจอน  วนำสนิ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัย่อย 
นำยแพทยอ์ ำนวย  อุนนะนันทน์ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำยสุธน  ศรยีะพนัธุ ์ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำงจำรุวรรณ  วนำสนิ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำงณวรำ  วนำสนิ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ )ต่อ(  
 
ช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 

   

นำยแพทยช์เูกยีรต ิ อศัวำณิชย์ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำยอำษำ  เมฆสวรรค ์ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
แพทยห์ญงิลนิดำ  ไกรวทิย ์ ไทย กรรมกำร 
นำยขจร  ธนะแพสย ์ ไทย กรรมกำร 
นำยสมชำย  ควูจิติรสุวรรณ ไทย กรรมกำร (จนถงึวนัที ่14 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561) 
นำงกรรณิกำร ์ งำมโสภ ี ไทย กรรมกำร 
นำยวศิษิฐ ์ วำมวำณิชย ์ ไทย กรรมกำร (จนถงึวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
นำยวกิรม  คุม้ไพโรจน์ ไทย กรรมกำร 
นำยทมิโมตี ้ เลศิสมติวินัท์ ไทย กรรมกำร (จนถงึวนัที ่22 ตุลำคม พ.ศ. 2562) 
นำยยจูนี  ด.ีเอม็.บ.ีครนู ดตัช์ กรรมกำร (จนถงึวนัที ่22 ตุลำคม พ.ศ. 2562) 
นำยแพทยเ์อือ้ชำต ิ กำญจนพทิกัษ์ ไทย กรรมกำร (ตัง้แต่วนัที ่25 ตุลำคม พ.ศ. 2562) 
นำงสำวฤกขจ ี กำญจนพทิกัษ์ ไทย กรรมกำร (ตัง้แต่วนัที ่25 ตุลำคม พ.ศ. 2562) 
นำยธนำธปิ  ศุภประดษิฐ ์ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร  
Mr. Chow Ket Wong ฮ่องกง กรรมกำรบรหิำร (จนถงึวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2561) 
นำยคมิครสิเตยีน  ว๊ำฟไฟท ์ ไทย ญำตสินิทของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ป็น 
  กรรมกำรบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
นำยทองสุข  บูรณะรุ่งเรอืงกจิ ไทย ญำตสินิทของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ป็น 
  กรรมกำรบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนทีผู่บ้รหิำรไดร้บัจำกกลุ่มกจิกำร 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัใินกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั -       -       33,371,792 16,054,334 
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั -       -       800,811 -       

 -       -       34,172,603 16,054,334 
     

บรษิทัร่วม     
บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ำกดั 288,810 150,075 -       -       
บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจ ำกดั (มหำชน) -       6,550 -       -       

 288,810 156,625 -       -       
     

กจิกำรร่วมคำ้     
Weihai Welly Hospital Company     
   Limited 17,023,200 18,654,400 17,023,200 18,654,400 
Ar Yu International  Health Care     
   Company Limited 4,866,647 5,173,639 4,803,766 5,173,639 
 21,889,847 23,828,039 21,826,966 23,828,039 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,255,800) -       (4,255,800) -       
 17,634,047 23,828,039 17,571,166 23,828,039 
     

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
บรษิทั โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั 35,135,353 28,455,640 -       -       
บรษิทั โรงพยำบำลรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน) -       9,600 -       -       
 35,135,353 28,465,240 -       -       
     

 53,058,210 52,449,904 51,743,769 39,882,373 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 

(ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั -        -        4,427,922 4,721,191 
บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั -        -        2,798,600 2,795,000 
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั -        -        1,414,320 1,154,020 

 -        -        8,640,842 8,670,211 
     

กจิกำรร่วมคำ้     
Ar Yu International Health Care     
   Company Limited 3,153,700 15,600 3,153,700 15,600 
 3,153,700 15,600 3,153,700 15,600 

     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั รำชธำนีพฒันำกำร (2014) จ ำกดั 34,000,000 10,000,000 -        -        
บรษิทั รำชพฒันำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 927,784 -        -         
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีโฮลดิง้ จ ำกดั 1,785,900 -        1,785,900 -        
 36,713,684 10,000,000 1,785,900 -        
     

 39,867,384 10,015,600 13,580,442 8,685,811 
     

เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั โรงพยำบำลชุมเวช จ ำกดั 891,792 -        891,792 -        
 891,792 -        891,792 -        



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

123 

 
38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 

(ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั รำชธำนี เรยีลตี ้จ ำกดั -       -       327,922,458 296,821,435 
บรษิทั ธนบุรพีฒันำทีด่นิ จ ำกดั -       -       124,900,148 116,000,060 
บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั -       -       7,430,835 9,804,536 
บรษิทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอรต์สี จ ำกดั -       -       8,496,895 7,474,361 
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั -       -       21,342,974 4,182,092 
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั -       -       -           557,041 

 -       -       490,093,310 434,839,525 

หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -       -       (44,661,690) (44,661,690) 

 -       -       445,431,620 390,177,835 
กจิกำรร่วมคำ้     
Weihai Welly Hospital Company Limited 2,436,460 547,266 2,436,460 547,266 

 2,436,460 547,266 2,436,460 547,266 
     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั รำชพฒันำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 1,710,221 -        -        -        

 1,710,221 -        -        -        

 4,146,681 547,266 447,868,080 390,725,101 
     

เงินประกนัค่ำเช่ำ     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั ธนบุร ีเคหะภณัฑ์ จ ำกดั 503,079 -        -        -        

 503,079 -        -        -        



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
(ต่อ) 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั  -       -       1,002,631 874,245 
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั -       -       -       96,100 
บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั -       -       68,400 -       

 -       -       1,071,031 970,345 
     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั เอก็ซ์เรยค์อมพวิเตอรอ์ุรุพงษ์ จ ำกดั  4,125,289 3,991,875 4,125,288 3,991,875 
บรษิทั โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั -       9,346 -       -       

 4,125,289 4,001,221 4,125,288 3,991,875 

 4,125,289 4,001,221 5,196,319 4,962,220 
     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย     
บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั  -       -       156,703 42,133  
บรษิทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอรต์สี จ ำกดั -       -       122,732 125,537  
บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั -       -       37,368,344 26,657,163 

 -       -       37,647,779 26,824,833 
     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั รำชธำนีพฒันำกำร (2014) จ ำกดั 218,820 149,800 -       -       
บรษิทั ธนบุร ีเคหะภณัฑ ์จ ำกดั 554,891 -       -       -       

 773,711 149,800 -       -       
กจิกำรร่วมคำ้     
Weihai Welly Hospital Company Limited 1,508,229 1,508,229 1,508,229 1,508,229 

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

 2,281,940 1,658,029 39,156,008 28,333,062 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้และบรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 

(ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือสินทรพัย ์     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง  
      จ ำกดั -       -       11,663 -       
   บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั -       -       1,689,729 42,750 

 -       -       1,701,392 42,750 

     
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วรเ์อก็ซ์เปอรต์สี      
      จ ำกดั -       -       132,680 -       
 -       -       132,680 -       

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
กจิกำรร่วมคำ้     
   Weihai Welly Hospital Company Limited 747,368 817,463 747,368 817,463 
 747,368 817,463 747,368 817,463 

     
เงินมดัจ ำรบั     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,000,000 -       -       -       
   บรษิทั รำชพฒันำเรยีลเอสเตท จ ำกดั 1,000,000 -       -       -       

 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     บริษทัท่ี  บุคคลท่ี      บริษทัท่ี  บุคคลท่ี  
  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑ์ทัว่ไป -       107,318 -       6,636 -       113,954 17,138,340 -       -       -       -       17,138,340 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและค ำปรกึษำ -       870,000 3,157,589 16,766,071 -       20,793,660 1,858,970 -       2,822,000 -       -       4,680,970 
รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิและสถำนที่ -       -       -       26,087,514 -       26,087,514 4,860,000 -       -       -       -       4,860,000 
รำยไดอ้ื่น -       -       129,420 1,786,573 -       1,915,993 4,254,984 -       129,420 1,785,900 -       6,170,304 
เงนิปันผลรบั -       -       -       2,314,189 -       2,314,189 22,026,063 20,068,508 -       2,014,189 -       44,108,760 
ดอกเบี้ยรบั -       -       2,015,036 1,710,221 -       3,725,257 180,032,330 -       2,015,036 -       -       182,047,366 
ซื้อสนิคำ้คงเหลอื -       -       -       9,250 -       9,250 5,058,426 -       -       -       -       5,058,426 
ซื้ออุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       4,237,583 -       -       -       -       4,237,583 
ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       3,113,520 -       -       -       -       3,113,520 
ดอกเบี้ยจ่ำย -       -       -       -       -       -       10,274 -       -       -       -       10,274 
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบรกิำรวชิำชพี -       -       -       51,654,301 -       51,654,301 1,723,995 -       -       51,654,301 -       53,378,296 
ค่ำเช่ำ -       -       -       2,944,514 2,523,000 5,467,514 -       -       -       -       2,523,000 2,523,000 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 

 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     บริษทัท่ี  บุคคลท่ี      บริษทัท่ี  บุคคลท่ี  
  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑ์ทัว่ไป -       500,486 -       24,533 -       525,019 8,268,319 -       -       -       -       8,268,319 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและค ำปรกึษำ -       652,500 7,129,749 17,268,652 -       25,050,901 -       -       7,129,749 -       -       7,129,749 
รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิและสถำนที่ -       -       -       27,000,000 -       27,000,000 6,360,000 -       -       -       -       6,360,000 
รำยไดอ้ื่น -       -       43,488 -       -        43,488    92,070 -       15,600 -       -       107,670 
เงนิปันผลรบั -       -       -       14,752,470  -       14,752,470 12,236,702 18,018,539 -       14,452,470 -       44,707,711 
ดอกเบี้ยรบั -       -       549,413 -       -       549,413 105,658,894 -       549,413  -       -       106,208,307 
ซื้อสนิคำ้คงเหลอื -       -       -       290,271 -       290,271 4,298,897 -       -            5,940 -       4,304,837 
ซื้ออุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       332,795 -       -       -       -       332,795 
ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       1,000,000 -       -       -       -       1,000,000 
ค่ำเช่ำ -       -       -       -       2,514,000 2,514,000 -       -       -       -       2,514,000 2,514,000 
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบรกิำรวชิำชพี -       -       -       43,873,808 -       43,873,808 2,943,511  -       -       43,724,008 -       46,667,519 

 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร     
   - เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 121,696,340 127,559,993 66,543,316 78,240,763 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,210,578 3,157,361 3,024,139 1,179,072 

รวม 128,906,918 130,717,354 69,567,455 79,419,835 
 

ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรำยกำร
เคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  
   - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 40,106,960 -       4,013,084,205 1,768,677,245 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -       40,106,960 2,502,000,000 2,168,106,960 
โอนเปลีย่นประเภทมำจำก     
   เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวระหว่ำงปี -       -       -       81,300,000 
รบัช ำระคนืระหว่ำงปี -       -       (820,019,658) (5,000,000) 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) จำกกำรแปลงค่ำเงนิ (3,507,079) -       (3,507,079) -        
ยอดคงเหลอืปลำยปี 36,599,881 40,106,960 5,691,557,468 4,013,084,205 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

129 

 
38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มรีำยละเอยีดดงันี้  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
บรษิทัย่อย     
   บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จ ำกดั -       -       2,557,812,908 1,857,812,908 
   บรษิทั รำชธำนี เรยีลตี ้จ ำกดั -       -       915,127,737 914,127,737 
   บรษิทั โรงพยำบำลธนบุร ีบ ำรุงเมอืง จ ำกดั -       -       1,787,980,342 766,000,000 
   บรษิทั ธนบุรพีฒันำทีด่นิ จ ำกดั -       -       347,436,600 347,436,600 
   บรษิทั ศูนย์หวัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั -       -       -       65,000,000 
   บรษิทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์  
       เอก็ซ์เปอรต์สี จ ำกดั -       -       17,600,000 18,600,000 
   บรษิทั ทนัตสยำม จ ำกดั -       -       29,000,000 4,000,000 

 -       -       5,654,957,587 3,972,977,245 
กจิกำรร่วมคำ้     
   Weihai Welly Hospital Company Limited 36,599,881 40,106,960 36,599,881 40,106,960 

 36,599,881 40,106,960 36,599,881 40,106,960 

 36,599,881 40,106,960 5,691,557,468 4,013,084,205 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิใหกู้้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุล
เงนิบำท และมกี ำหนดรบัช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรร่วมคำ้เป็นเงนิใหกู้้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิเรนมนิบิ
และมกี ำหนดช ำระคนืภำยในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2561 : ภำยในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562) โดยมอีตัรำดอกเบี้ย
ตำมทีต่กลงร่วมกนั 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

130 

 
38 รำยกำรกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งมีรำยกำร
เคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว  
   - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลอืตน้ปี -       -       -       81,300,000 
โอนเปลีย่นประเภทไปเป็น     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ -       -       -       (81,300,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -       -       -       -       
 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยของบรษิทัเป็นเงนิใหกู้้ยมืซึ่งไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยตำมที่
ตกลงร่วมกนั และมกี ำหนดช ำระคนืภำยในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

จ) เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้  
   - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

ยอดคงเหลอืตน้ปี -       -       -       -       
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -       -       15,000,000 -       
จ่ำยช ำระคนืระหว่ำงปี -       -       (15,000,000) -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี -       -       -       -       
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงนิกู้ยืมจำกบริษัทย่อยที่ไม่มหีลักประกันในสกุลเงนิบำท มีอตัรำดอกเบี้ย 
ตำมที่ตกลงร่วมกัน มีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 บริษัทจ่ำยช ำระคืนเงนิกู้ยืมระยะสัน้ดงักล่ำวแล้ว 
เตม็จ ำนวนในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
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39 ภำระผกูพนั 

 
39.1 ภำระผกูพนัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้ท ำสญัญำเช่ำที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน อำคำร คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ ำนักงำน เครื่องมอืและอุปกรณ์ ยำนพำหนะ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และค่ำบรกิำรท ำควำมสะอำดและรกัษำควำม
ปลอดภยั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมภีำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำม
สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรดงักล่ำวทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 79,453,428 79,769,653 29,416,046   18,266,618  
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 70,821,958 51,716,095 12,993,727 18,512,201  
เกนิกว่ำ 5 ปี 219,345,308 285,137,084 6,000,000 6,720,000 

 369,620,694 416,622,832 48,409,773 43,498,819 

 
39.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่
เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำล ส่วนปรบัปรุงอำคำรและสำธำรณูปโภค เครื่องมือทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์  
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และคอมพวิเตอร ์ดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

อำคำร ส่วนปรบัปรุงอำคำร     
   และสำธำรณูปโภค 209,451,934 646,005,174 137,473,201 57,846,392 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 40,191,885 69,829,774 8,856,494 6,764,300 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน 9,871,885 23,335,872 -       -        
เครื่องมอืทำงกำรแพทย์ 39,942,637 47,512,000 4,870,000  4,550,000  
คอมพวิเตอร์ 4,353,581 18,240,000 4,353,581 18,240,000 
อุปกรณ์ 4,114,120   7,892,315 1,526,967 237,000 
 307,926,042 812,815,135 157,080,243 87,637,692 
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39 ภำระผกูพนั (ต่อ) 

 

39.3 ภำระผกูพนัอ่ืน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนัอื่น ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำร     
   ทำงกำรแพทยค์รบวงจร 1,693,988,742 2,078,949,965 -       -       
เงนิจองสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 1,000,000 2,000,000 -       -       
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบักำรโฆษณำ 15,994,432 784,382 1,285,056 128,400 
อื่น 5,206,353 1,214,400 -       1,214,400 

 1,716,189,527 2,082,948,747 1,285,056 1,342,800 
 

39.4 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

พ.ศ. 2562 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่มสีญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

พ.ศ. 2561 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไว้ 
มอีำยุ 1 เดอืน ถงึ 3.5 เดอืน จ ำนวนเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัตำมสญัญำมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

      มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงิน อตัรำแลกเปล่ียน มูลค่ำตำมสญัญำ มูลค่ำยุติธรรม เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  ตำมสญัญำ  (บำท)  (บำท)  (บำท) 
      

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไม่มสีญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชอ้ตัรำทีก่ ำหนดโดยธนำคำรคู่สญัญำเสมอืน
ว่ำไดย้กเลกิสญัญำเหล่ำนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้
มลูค่ำยุตธิรรม 
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40 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และหน้ีสินค ำ้ประกนั 

 
40.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกัน 
กำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค ้ำประกนัค่ำไฟฟ้ำ 11,501,903 10,501,903  9,701,903 9,701,903  
ค ้ำประกนักำรบรหิำร และด ำเนินงำน     
   ในส่วนงำนรบัจำ้งบรหิำร 32,757,025 28,005,550 32,757,025 28,005,550 
ค ้ำประกนักำรด ำเนินงำน 36,647,981 43,269,716 -       -       

 80,906,909 81,777,169 42,458,928 37,707,453 

 
40.2 กำรค ำ้ประกนัในบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัย่อย 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันท์
อนุมตัิกำรใหส้ตัยำบนัส ำหรบักำรท ำสญัญำของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งโดยใหห้ลกัประกนัและรบัประกนักำรจ่ำยเงนิของ
บรษิทัย่อยใหก้บัผูร้บัเหมำเป็นจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 412.74 ลำ้นบำท 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันท์
อนุมตักิำรออกสญัญำค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัหนี้สนิของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในวงเงนิค ้ำประกนัจ ำนวน 800.00 ลำ้นบำท 
 
กจิกำรร่วมคำ้ 
 
บรษิัทเป็นผู้ค ้ำประกนัให้แก่กิจกำรร่วมค้ำสองแห่งในต่ำงประเทศตำมที่ระบุใน Standby letter of credit ตำมสดัส่วน
กำรถอืหุน้ของบรษิทั ส ำหรบัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนัทำงกำรเงนิในต่ำงประเทศ  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทม ีStandby letter of credit เพื่อค ้ำประกนัให้แก่กิจกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศ
เป็นวงเงนิ 8.00 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำและ 13.00 ล้ำนเรนมินบิ (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 6.00 ล้ำน
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) 
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41 สญัญำท่ีส ำคญั 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมกีำรจดัท ำสญัญำทีส่ ำคญัดงันี้ 
 
บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 
1) บรษิัทได้ท ำสญัญำร่วมท ำกจิกำรกบับรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหนึ่งโดยบรษิัทดงักล่ำว ตกลงใหบ้รกิำรตรวจวนิิจฉัยโรค

ดว้ยเครื่องมอืทำงวทิยำศำสตร์ เครื่องสรำ้งภำพดว้ยสนำมแม่เหลก็ (MRI) แก่ผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำจำกบรษิทั ธนบุร ี
เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) หรอืโรงพยำบำลในเครอื โดยมกี ำหนดระยะเวลำตำมทีร่ะบุในสญัญำ  
 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวเป็นผูจ้ดัหำเครื่องสรำ้งภำพดว้ยสนำมแม่เหลก็ (MRI) ตำมคุณลกัษณะทีต่กลงกนัของทัง้สองฝ่ำย 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ บรษิัทมีหน้ำที่ในกำรเตรียมพื้นที่ภำยในโรงพยำบำลเพื่อให้ใช้เป็นสถำนที่ติดตัง้
เครื่องมอื และอุปกรณ์ อกีทัง้จดัหำแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนของเครื่องมอื และอุปกรณ์นัน้ บรษิทัและ
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะท ำกำรแบ่งรำยไดใ้นอตัรำทีต่กลงร่วมกนั 

 
2) บรษิทัไดท้ ำสญัญำร่วมกบัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัภูเกต็ในกำรใหบ้รกิำรบรหิำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลองค์กำร

บรหิำรส่วนจงัหวดัภูเก็ต โดยบรษิัทจะต้องบรหิำรจดักำรโรงพยำบำลให้มีขดีควำมสำมำรถรองรบัผู้ป่วยในจ ำนวน 129 
เตียงไดอ้ย่ำงมปีระสทิธิภำพ และมศีกัยภำพรองรบัผูป่้วยนอกได้วนัละ 600 คนในเวลำรำชกำร รวมทัง้สำมำรถให้บรกิำร
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกบัโรงพยำบำล และใหบ้รกิำรอื่นเพื่อรองรบันโยบำยด้ำนสำธำรณสุขขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัภูเก็ต
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม และมปีระสทิธภิำพตำมศกัยภำพหน่วยใหบ้รกิำรระดบัทุตยิภูม ิ2.3 ตำมขอบเขตงำนและระยะเวลำทีร่ะบุใน
สญัญำ โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำจำ้งตำมอตัรำทีต่กลงกนั 

 
3) บริษัทได้ท ำสญัญำร่วมกับเมืองพทัยำในกำรให้บรกิำรจ้ำงเหมำเพื่อบรหิำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลเมืองพทัยำ  

โดยบริษัทจะต้องบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลให้มีขีดควำมสำมำรถรองรับผู้ป่วยในจ ำนวน 110 เตียงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีศักยภำพรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 500 คนในเวลำรำชกำร รวมทัง้สำมำรถให้บริกำรอื่นที่
เกีย่วเน่ืองกบัโรงพยำบำล และใหบ้รกิำรอื่นเพื่อรองรบันโยบำยดำ้นสำธำรณสุขขององคก์ำรบรหิำรเมอืงพทัยำไดอ้ย่ำง
เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพตำมศกัยภำพหน่วยใหบ้รกิำรระดบัทุตยิภูม ิ2.1 ตำมขอบเขตงำนและระยะเวลำทีร่ะบุใน
สญัญำ โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำจำ้งตำมอตัรำทีต่กลงกนั 

 
4) บรษิัทไดท้ ำสญัญำร่วมกบัเมอืงพทัยำในกำรใหบ้รกิำรจำ้งเหมำเพื่อบรหิำรและด ำเนินงำนศูนย์แพทย์ชุมชน (Central 

medical unit : CMU) นำนำชำต ิเกำะล้ำน เมอืงพทัยำ ใหพ้รอ้มรบัเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและโรคทัว่ไปไดอ้ย่ำงมศีกัยภำพ 
ตำมขอบเขตงำนและระยะเวลำทีร่ะบุในสญัญำ โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำจำ้งตำมอตัรำทีต่กลงกนั  

 
5) บริษัทได้ท ำสัญญำกิจกำรร่วมค้ำในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร์ และสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตำมที่กล่ำวไว้ใน 

หมำยเหตุ 17 
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41 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมกีำรจดัท ำสญัญำทีส่ ำคญัดงันี้ (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อย - บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุร ีจ ำกดั 
 
1) บรษิทัไดท้ ำสญัญำกบัโรงพยำบำลเอกชนสองแห่ง (พ.ศ. 2561 : สองแห่ง) ซึ่งเป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ในสญัญำร่วม

ใหก้ำรรกัษำพยำบำลดำ้นโรคหวัใจและหลอดเลอืดในกำรตกลงร่วมกนัเปิดใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยดำ้นโรคหวัใจ
และหลอดเลอืดทีโ่รงพยำบำลเอกชนดงักล่ำวตำมขอบเขตงำนและระยะเวลำทีร่ะบุในสญัญำโดยบรษิทัจะไดร้บัส่วนแบ่ง
รำยไดต้ำมอตัรำทีต่กลงร่วมกนั  

 
2) บริษัทได้ท ำสัญญำร่วมกับจงัหวดัสมุทรปรำกำร ในกำรรบัจ้ำงเหมำบริกำร กำรรกัษำ กำรท ำหัตถกำรผู้ป่วยกลุ่ม

โรคหวัใจและโรคหวัใจขำดเลอืด โดยใช้พื้นที่ของโรงพยำบำลบำงพลีเป็นพื้นทีท่ ำกำรในวงเงนิทีจ่ ำกดั  โดยบรษิทัต้อง
ปฏบิตัติำมขอบเขตงำนและระยะเวลำที่ระบุในสญัญำ โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำจำ้งตำมอตัรำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ สญัญำ
ดงักล่ำวสิน้สุดลงเมื่อวนัที ่29 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เน่ืองจำกไม่ไดม้กีำรต่อสญัญำอกีต่อไป 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดัประเภทเงนิมดัจ ำส ำหรบัสญัญำที่ท ำร่วมกบัจงัหวดัสมุทรปรำกำร
จ ำนวน 12.07 ล้ำนบำท จำกเดิมที่แสดงไว้ภำยใต้สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนไปเป็นสินทรพัย์หมุนเวียนอื่น เนื่องจำก
ผู้บรหิำรคำดว่ำจะได้รบัช ำระคืนเงนิมดัจ ำดงักล่ำวภำยในปี พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทย่อยได้รบัคืนเงนิมดัจ ำ
ดงักล่ำวในเดอืนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 
3) บรษิทัไดท้ ำสญัญำร่วมกบัจงัหวดัพทัลุง ในกำรรบัจำ้งเหมำบรกิำร กำรรกัษำ กำรท ำหตัถกำรผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจและ

โรคหวัใจขำดเลอืด โดยใชพ้ื้นทีข่องโรงพยำบำลพทัลุง เป็นพื้นทีท่ ำกำรในวงเงนิทีจ่ ำกดั โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมขอบเขต
งำนและระยะเวลำทีร่ะบุในสญัญำ โดยบรษิทัจะไดร้บัค่ำจำ้งตำมอตัรำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ  

 
42 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 
 

บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลท ์แคร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิัทเป็นจ ำเลยถูกฟ้องร้องต่อศำลจงัหวดัตลิ่งชนัให้ช ำระเงนิค่ำสนิไหมทดแทนจำกกำรประกอบกำรรกัษำพยำบำลของบรษิัท 
ในคดดี ำ นอกจำกนี้ บรษิัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจ ำเลยในคดดี ำของศำลชัน้ต้นกรณีผดิสญัญำ และเรยีกค่ำรกัษำพยำบำลที่คำ้งช ำระ 
จ ำนวน 10.28 ล้ำนบำท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีของเงนิต้นดงักล่ำว ผูบ้รหิำรพจิำรณำแล้วและคำดว่ำจะไม่สำมำรถ
เกบ็เงนิไดเ้ป็นจ ำนวน 4.89 ลำ้นบำท บรษิทัจงึบนัทกึเป็นส่วนลดในงบกำรเงนิ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรของบรษิทัได้พจิำรณำโอกำสกำรไดร้บัช ำระคนืค่ำเสยีหำยแล้วเหน็สมควรบนัทกึประมำณกำร
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัหน้ีดงักล่ำวเป็นเงนิจ ำนวน 5.39 ลำ้นบำท 
 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บริษัทและโจทก์สำมำรถเจรจำไกล่เกลี่ยกันได้ และตกลงยินยอมถอนฟ้องคดีด ำ
ดงักล่ำว จงึถอืไดว่้ำคดคีวำมสิน้สุดลง 
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42 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง (ต่อ) 
 

บรษิทัย่อย 
 

1) บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของบรษิัทได้ยื่นฟ้องกรมที่ดนิและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกกำรเพิกถอนที่ดนิของบรษิัท 
โดยมคีดคีวำมคงคำ้งดงันี้ 

 

1.1) บรษิัทท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดนิ นส.3ก. 2 ฉบับ (คดดี ำ) โดยศำลปกครองพิพำกษำว่ำเป็นกำรเพิกถอน
หนังสอืส ำคญัแสดงสทิธใินทีด่นิเฉพำะส่วนทีอ่อกโดยไม่ชอบดว้ยวธิกีำรทำงกฎหมำยก ำหนด มใิช่เพกิถอนสทิธิ
ในกำรครอบครองและกำรท ำประโยชน์ในที่ดิน ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้องเมื่อวนัที่ 18 มกรำคม  
พ.ศ. 2556 บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คดดีงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงพจิำรณำของ
ศำลปกครองสงูสุด 

1.2) บรษิทัท ำกำรฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัทีด่นิ นส.3ก. 1 ฉบบั (คดดี ำ) โดยศำลปกครองพพิำกษำว่ำกรมทีด่นิเพกิถอนโดยไม่
ชอบเพรำะออก นส.3ก. ผดิพลำดแล้วมำเพกิถอน เป็นกำรท ำใหเ้จำ้ของทีด่นิเสยีหำย ศำลปกครองพพิำกษำให้
กรมที่ดินช ำระเงนิจ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท ให้กับบรษิัทเมื่อวนัที่ 18 มถิุนำยน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดยีงัไม่เป็นที่
พอใจ บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ไปยงัศำลปกครองสูงสุด โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คดีดงักล่ำวอยู่ใน
ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 

1.3) บรษิัทย่อยท ำกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 2 ฉบับ โดยกรมที่ดนิได้ตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำเพิกถอน 
อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยงัไม่มคี ำสัง่เพกิถอน โดยอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร  

 

2) ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดถู้กบรษิัทคู่คำ้แห่งหนึ่งฟ้องรอ้งต่อศำลแพ่งใหช้ ำระค่ำสนิคำ้เป็นจ ำนวนเงนิ 
25.19 ล้ำนบำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงนิต้นดงักล่ำว ปัจจุบันคดีดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
พจิำรณำคดโีดยบรษิทัย่อยจะท ำกำรต่อสูค้ดจีนถงึทีสุ่ด ผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยคำดว่ำจะชนะคดดีงักล่ำวและเชื่อมัน่ว่ำ
คดดีงักล่ำวจะไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อบรษิทั 
 

3) ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องต่อศำลแพ่งธนบุรจีำกบุคคลภำยนอกให้จดทะเบียนที่ดิน 
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำริมทรพัย์เป็นภำระจ ำยอมเพื่อให้สำมำรถเข้ำ -ออกสญัจรสู่ถนนสำธำรณะ 
เน่ืองจำกโจทย์ได้สทิธิภำระจ ำยอมโดยอำยุควำม ทัง้นี้ทนำยควำมของกลุ่มกิจกำรเห็นว่ำโอกำสที่กลุ่มกิจกำรจะต้อง
เปิดทำงภำระจ ำยอมเน่ืองจำกมกีำรใชท้ำงสญัจรมำนำนกว่ำ 10 ปี โดย ณ วนัที่ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ศำลแพ่งธนบุรี
ไดม้คี ำพพิำกษำยกฟ้องโจทก์ 
 

นอกจำกนี้ บรษิัทย่อยถูกฟ้องรอ้งต่อศำลแพ่งธนบุรจีำกบุคคลดงักล่ำวในเรื่องกำรครอบครองปรปักษ์ เน่ืองจำกบุคคล
ดงักล่ำวไดเ้ขำ้ครอบครองทีด่นินัน้โดยสงบและเปิดเผยมำโดยตลอดเป็นเวลำนำน แต่อย่ำงไรกต็ำมทนำยควำมของกลุ่ม
กจิกำรเชื่อว่ำมโีอกำสชนะคดสีูงเนื่องจำกนับจำกวนัที่ทีด่นิเป็นของกลุ่มกจิกำร โจทก์ยงัครอบครองไม่ครบ 10 ปี โจทก์
ไม่อำจนับระยะเวลำเดมิทีค่รอบครองรวมได ้ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึท ำกำรฟ้องกลบับุคคลดงักล่ำวต่อศำลแพ่งธนบุรว่ีำได้
ท ำกำรรุกล ้ำมำในที่ดนิของบรษิัทย่อย และได้เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นเงนิจ ำนวน 20.00 ล้ำนบำท พรอ้มค่ำเสยีหำยรำย
เดอืนเดอืนละ 200,000 บำท และให้บุคคลดงักล่ำวขนย้ำยสิง่ของออกจำกที่ดนิของบรษิัทย่อย ทนำยควำมของกลุ่ม
กจิกำรเชื่อว่ำมโีอกำสชนะคดสีงู ส่วนค่ำเสยีหำยทีเ่รยีกรอ้งเป็นดุลพนิิจของศำล 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คดคีวำมเหล่ำนี้อยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลชัน้ต้น ผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยได้
พจิำรณำแล้วและเชื่อมัน่ว่ำจะไม่มคีวำมเสยีหำยที่เป็นสำระส ำคญัเกดิขึ้น บรษิทัย่อยจงึไม่ไดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิ
ดงักล่ำว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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43 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
บริษทัใหญ่ 
 
กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรได้มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้
จ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 
339.63 ล้ำนบำท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท คดิเป็นเงนิ
จ ำนวน 84.91 ล้ำนบำท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำยในครัง้นี้ ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 254.72 ล้ำนบำท  
โดยบรษิทัจะน ำเสนอเพื่อขออนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 
 
บริษทัย่อย 
 
กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิด ีจ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที ่16 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมกำรได้มมีติเห็นชอบให้จ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 
0.08 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 34.40 ล้ำนบำท โดยบรษิทัย่อยจะน ำเสนอเพื่อขออนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในทีป่ระชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 

 
เงนิกูย้มืระยะยำว 
 
บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งท ำสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 100.00 ล้ำนบำทกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อกำรก่อสรำ้ง
โรงพยำบำลและซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ บรษิัทย่อยดงักล่ำวได้รบัเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิที่กล่ำวข้ำงต้นทัง้จ ำนวนแล้ว 
ในเดอืนมกรำคมและกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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