
บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัเดยีวกนั และ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผู้บรหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอ

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบ

บัญชรีบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซงึส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอืน การสอบทานนีมี

ขอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญั

ทังหมดซึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลท ี

สอบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุใหเ้ชอืว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตุการณ์ทีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 5 ทอีธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกยีวกบัการนําขอ้ยกเวน้

จากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทอีอกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทงันี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลยีนแปลงไปเนืองจากเรอืงทขีา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 
 

 

 

 
 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5016 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 763,261,947         662,477,914       508,657,283         420,609,717       

เงนิลงทุนระยะสนักบัสถาบนัการเงนิ 138,144               27,784               -                     -                   

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 9 41,215,779           -                   15,223,311           -                   

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 9 3,363,450             -                   3,363,450             -                   

เงนิลงทุนระยะสนั -                      76,281,722         -                     20,448,211         

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (สทุธ)ิ 10 1,512,758,774       1,325,490,361     1,003,724,899       915,494,833       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บคุคลและ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 28 ค) 39,098,180           36,599,881         6,312,055,767       5,691,557,468     

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 11 1,401,332,808       1,378,511,897     119,409,017         85,888,530         

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยค์รบวงจร 12 1,420,072,714       1,413,281,747     -                     -                   

ภาษมีลูคา่เพมิ (สทุธ)ิ 26,418,618           25,960,171         -                     -                   

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่เช่าทตีดัจําหน่าย

ภายในหนึงปี -                     3,448,287           -                     -                   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 13 529,492,983         84,162,048         446,492,983         -                   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 9,235,220             18,675,379         263,994               199,586             

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,746,388,617       5,024,917,191     8,409,190,704       7,134,198,345     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั 8,842,289             8,692,289           -                     -                   

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 14 523,715,239         -                   469,568,070         -                   

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน -                      483,905,506       -                     483,905,506       

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สทุธ)ิ 15 577,693,557         565,681,130       432,487,302         432,487,302       

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ 16 -                     -                   5,470,016,139       5,470,016,139     

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ (สทุธ)ิ 15 780,755,691         1,266,065,713     898,012,168         1,580,663,372     

เงนิลงทุนระยะยาวอนื (สทุธ)ิ -                      170,863,465       -                     116,716,296       

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สทุธ)ิ 1,812,245,292       1,812,284,138     -                     -                   

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 17 8,253,440,471       8,255,833,161     3,760,201,462       3,735,648,839     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 18 2,596,258,012       -                   46,333,896           -                   

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิทรพัย์ 79,182,668           34,860,043         1,778,181             4,636,915           

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 189,464,332         181,961,136       70,759,446           69,483,641         

สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารเช่า (สทุธ)ิ 19 -                     2,232,117,700     -                     10,597,260         

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 20 186,955,126         171,655,146       15,135,930           -                   

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่เช่า -                     50,365,460         -                     -                   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (สทุธ)ิ 20,434,573           22,790,065         631,600               631,600             

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 15,031,987,250     15,260,074,952   11,164,924,194     11,904,786,870   

รวมสินทรพัย์ 20,778,375,867     20,284,992,143   19,574,114,898     19,038,985,215   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 21 2,714,278,427       2,705,137,327     2,580,000,000       2,580,000,000     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 22 1,139,290,256       1,597,685,887     617,149,138         693,024,828       

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 28 ง) -                     -                   35,000,000           -                   

สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 752,995,290         655,000,000       610,000,000         580,000,000       

- หนีสนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ 24 83,083,149           37,790,685         9,525,184             5,604,389           

- หนีสนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเช่า -                     1,000,000           -                     -                   

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 85,554,619           65,931,808         81,162,464           61,804,391         

ภาษมีลูคา่เพมิ (สทุธ)ิ 24,780,174           26,941,176         14,445,321           12,841,454         

หนีสนิหมนุเวยีนอนื

- ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย 12,403,696           24,443,823         6,745,005             7,948,062           

- อนื 5,971,577             13,147,963         3,012,606             5,179,413           

รวมหนีสินหมนุเวียน 4,818,357,188       5,127,078,669     3,957,039,718       3,946,402,537     

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 6,315,761,522       5,480,812,245     5,369,818,831       4,636,777,823     

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ 24 305,163,008         97,376,740         27,204,892           9,213,927           

หนีสนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเช่า -                     61,200,000         -                     -                   

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 20 202,443,313         283,054,412       -                     77,617,688         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 25 453,002,358         447,562,090       351,319,849         348,172,692       

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 1,533,391             6,419,302           327,000               160,000             

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 7,277,903,592       6,376,424,789     5,748,670,572       5,071,942,130     

รวมหนีสิน 12,096,260,780     11,503,503,458   9,705,710,290       9,018,344,667     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

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

กําไรสะสม

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,242,260,367       1,158,459,033     1,791,278,591       1,836,340,519     

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

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 242,161,688         414,127,156       254,279,114         361,453,126       

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 8,207,463,074       8,295,627,208     9,868,404,608       10,020,640,548   

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 474,652,013         485,861,477       -                     -                   

รวมส่วนของเจ้าของ 8,682,115,087       8,781,488,685     9,868,404,608       10,020,640,548   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 20,778,375,867     20,284,992,143   19,574,114,898     19,038,985,215   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,648,805,281      1,485,354,110      1,227,981,879      1,246,918,769      

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 62,905,101          99,408,944          -                             -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 176,185,080        170,607,756        110,584,261        110,072,112        

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 52,277,795          116,704,636        -                             -

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (1,305,383,205)     (1,121,671,328)     (904,964,253)       (903,430,823)       

ตน้ทุนการขายสนิคา้ (40,345,005)         (60,628,416)         -                             -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (163,314,362)       (154,928,725)       (110,570,320)       (107,939,583)       

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (31,262,720)         (72,163,572)         -                             -

กาํไรขนัต้น 399,867,965        462,683,405        323,031,567        345,620,475        

รายไดอ้นื 53,598,757          19,552,871          68,710,338          51,870,911          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 453,466,722        482,236,276        391,741,905        397,491,386        

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (60,898,047)         (52,057,674)         (17,873,722)         (17,353,398)         

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (319,841,167)       (340,893,335)       (166,326,265)       (179,228,460)       

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้

ก่อนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

ทถีอืไวเ้พอืขาย 15 ข) -                      -                      (236,158,221)       -                      

กําไร(ขาดทุน)อนื

- กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 5,360,676            231,148              7,286,062            (695,904)             

คา่ใชจ้า่ยอนื (2,179,208)           (73,049)               (64,666)               (50,922)               

ตน้ทุนทางการเงนิ (65,483,802)         (43,195,260)         (65,486,520)         (51,060,881)         

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15 ข) 12,012,427          11,770,649          -                             -

สว่นแบง่กําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน

ในกจิการรว่มคา้ 15 ข) 6,864,094            (40,083,274)         -                             -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 29,301,695          17,935,481          (86,881,427)         149,101,821        

ภาษเีงนิได้ 27 42,024,164          (6,545,677)           41,022,314          (26,590,994)         

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 71,325,859          11,389,804          (45,859,113)         122,510,827        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

- กําไร(ขาดทุน)ทยีงัไมร่บัรูจ้ากการ

ตมีลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 9,14 (132,971,035)       77,244,724          (132,971,035)       77,094,291          

- สว่นแบง่กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

กจิการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 15 ข) (64,322,630)         (13,722,774)         -                             -

- ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของ

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 20 26,594,208          (15,448,945)         26,594,208          (15,418,858)         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษี (170,699,457)       48,073,005          (106,376,827)       61,675,433          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (99,373,598)         59,462,809          (152,235,940)       184,186,260        

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

บรษิทัใหญ่ 82,535,323          8,262,909            (45,859,113)         122,510,827        

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (11,209,464)         3,126,895            -                             -

71,325,859          11,389,804          (45,859,113)         122,510,827        

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

บรษิทัใหญ่ (88,164,134)         56,284,104          (152,235,940)       184,186,260        

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (11,209,464)         3,178,705            -                             -

(99,373,598)         59,462,809          (152,235,940)       184,186,260        

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐานสว่นทเีป็นของ

บรษิทัใหญ่ (บาท) 0.097                 0.010                 (0.054)                0.144                 

จาํนวนหุน้สามญัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุน้) 849,080,000        849,080,000        849,080,000        849,080,000        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนจดทะเบยีน จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน(ขาด)ทุน ทียงัไม่รบัรู้จากการ เบด็เสรจ็อืน ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่า - ทุนสาํรอง จากการลงทุน ตีมลูค่ายติุธรรมของ ของกิจการร่วมค้า องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอืนของ ผู้เป็นเจ้าของของ ทีไม่มี ส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เพิมในบริษทัย่อย สินทรพัยท์างการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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   

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) -                 -                  -               1,266,011        -                   (1,266,011)              -                       -                          (1,266,011)             -                   -                -                  

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัใหม่ 849,080,000     6,861,242,864   112,524,039  1,159,725,044   (1,099,805,884)   433,611,550           49,958,469           (70,708,874)              412,861,145           8,295,627,208    485,861,477   8,781,488,685   

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                  -               82,535,323       -                   (132,971,035)          (64,322,630)          26,594,208               (170,699,457)          (88,164,134)       (11,209,464)    (99,373,598)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 849,080,000     6,861,242,864   112,524,039  1,242,260,367   (1,099,805,884)   300,640,515           (14,364,161)          (44,114,666)              242,161,688           8,207,463,074    474,652,013   8,682,115,087   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

8



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไร(ขาดทุน)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว ทียงัไม่รบัรู้จากการ ภาษีเงินได้เกียวกบั รวม

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสาํรอง ตีมูลค่ายติุธรรมของ องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอืนของ รวมส่วน

เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร สินทรพัยท์างการเงิน ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนของเจ้าของ ของเจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) -                    -                    -                    797,185              (797,185)               -                      (797,185)              -                 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัใหม่ 849,080,000        6,861,242,864      112,524,039        1,837,137,704      433,581,238          (72,925,297)           360,655,941         10,020,640,548 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                    -                    -                    (45,859,113)         (132,971,035)         26,594,208            (106,376,827)        (152,235,940)    

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 849,080,000        6,861,242,864      112,524,039        1,791,278,591      300,610,203          (46,331,089)           254,279,114         9,868,404,608   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม

9



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 29,301,695          17,935,481          (86,881,427)         149,101,821        

รายการปรบัปรุง

ค่าเผอื(กลบัรายการ)

- หนีสงสยัจะสญู - ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 10 7,010,542           3,782,454           7,394,862           3,374,104           

- สนิคา้เสอืมสภาพ 11 185,531              36,167               -                     (1,712)                

- การดอ้ยค่าทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 374,379              (4,744,878)          -                     -                     

- การดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 58,355               -                     -                     -                     

- การลดลงของมลูค่าเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้

   ก่อนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

   ทถีอืไวเ้พอืขาย 15 ข) -                     -                     236,158,221        -                     

- การดอ้ยค่าเงนิประกนั 882,226              -                     -                     -                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิประกนั 522,426              -                     -                     -                     

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 9 (93,621)               (278,917)             -                     -                     

กําไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

ทถีอืไวเ้พอืขาย 15 ข) (18,641,497)         -                     -                     -                     

กําไรทรีบัรูจ้ากการตมีลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 9 (97,335)               -                     (31,999)               -                     

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิของ

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบยีคา้งรบั (2,672,870)          (26,126)               (2,672,870)          (26,126)               

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15 ข) (12,012,427)         (11,770,649)         -                     -                     

ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 15 ข) (6,864,094)          40,083,274          -                     -                     

ตดัจาํหน่ายหนีสญู -                     618                    -                     618                    

ค่าเสอืมราคา 17,18 183,427,895        91,390,628          72,469,408          64,155,986          

ค่าตดัจาํหน่าย 5,832,426           35,617,672          3,023,164           2,751,030           

ตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า -                     849,441              -                     -                     

กําไรสุทธจิากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (252,255)             (476,304)             (249,359)             (24,598)               

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 341,823              4,817,927           64,666               50,922               

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย (3,068,577)          -                     -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 25 12,009,612          13,077,611          7,781,297           9,294,727           

เงนิปันผลรบั 14 (4,613,949)          (3,298)                (4,613,949)          (3,298)                

รายไดด้อกเบยีรบั (3,089,066)          (580,265)             (51,715,648)         (40,290,426)         

ตน้ทุนทางการเงนิ 65,483,802          43,195,260          65,486,520          51,060,881          

254,025,021        232,906,096        246,212,886        239,443,929        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมุนเวยีน

(ไม่รวมผลกระทบของการซอื

และการจาํหน่ายบรษิทัย่อย)

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (187,488,650)       23,376,858          (41,111,168)         (13,065,009)         

สนิคา้คงเหลอื (23,006,442)         79,311,803          (33,520,487)         2,988,395           

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

   ทางการแพทยค์รบวงจร (6,790,967)          (271,668,901)       -                     -                     

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 11,553,303          301,476              (64,408)               367,076              

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 849,089              (4,885,924)          -                     (13,043)               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (126,806,873)       (229,227,146)       (94,121,393)         (104,721,930)       

ภาษมีลูค่าเพมิ (2,619,449)          1,406,837           1,603,867           3,647,381           

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (19,216,513)         12,087,854          (3,369,864)          (635,651)             

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (4,885,911)          666,964              167,000              162,000              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจ่าย 25 (6,569,344)          (3,492,633)          (4,634,140)          (2,959,100)          

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (110,956,736)       (159,216,716)       71,162,293          125,214,048        

เงนิสดรบัดอกเบยีรบั 191,913              52,046               1,095,040           19,506,464          

      จ่ายดอกเบยีเงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (64,266,018)         (40,325,564)         (67,809,890)         (48,179,197)         

      จ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (9,681,289)          (11,862,758)         (5,779,023)          (5,472,111)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (184,712,130)       (211,352,992)       (1,331,580)          91,069,204          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนระยะสนักบัสถาบนัการเงนิ(เพมิขนึ)ลดลง (110,360)             -                     -                     -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง (150,000)             28,347               -                     -                     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน

- เงนิสดจ่าย -                     (40,000,000)         -                     -                     

เงนิลงทุนระยะสนั- เงนิสดรบั 9 30,000,000          50,000,000          -                     -                     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

- เงนิสดจ่าย 14 (23,853)               -                     (23,853)               -                     

เงนิสดจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธกิารเช่าทดีนิเพมิขนึ -                     (30,600,000)         -                     -                     

เงนิสดจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเช่า (1,000,000)          (1,000,000)          -                     -                     

เงนิสดจ่ายเพอืซอื - ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (661,319,194)       (986,094,511)       (85,809,712)         (81,667,680)         

เงนิสดจ่ายเพอืซอื - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (5,268,514)          (26,905,381)         (1,523,389)          (769,330)             

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิภายใตส้นิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 3,807,563           -                     -                     -                     

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 294,670              498,318              282,109              24,710               

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั

- เงนิสดรบั 28 ค) -                     -                     -                     21,000,000          

- เงนิสดจ่าย 28 ค) -                     -                     (618,000,000)       (1,250,000,000)     

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

บรษิทัอนืและเงนิลงทุนในตราสารทุน 895,368              3,298                 895,368              3,298                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (632,874,320)       (1,034,069,929)     (704,179,477)       (1,311,409,002)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิเพมิขนึ(ลดลง) 21 9,141,100           1,265,327,031      -                     1,307,000,000      

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั

- เงนิสดรบั 28 ง) -                     -                     100,000,000        -                     

- เงนิสดจ่าย 28 ง) -                     -                     (65,000,000)         -                     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- เงนิสดรบั 23 1,070,500,000      -                     900,000,000        -                     

- เงนิสดจ่าย 23 (137,721,452)       (100,000,000)       (137,500,000)       (100,000,000)       

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงนิกู้ (460,000)             -                     -                     -                     

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า - เงนิตน้ (18,025,390)         (903,882)             (2,337,599)          (816,373)             

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า - ดอกเบยี (3,777,648)          -                     (317,651)             -                     

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลหุน้สามญั (1,286,127)          (2,000,637)          (1,286,127)          (2,000,637)          

เงนิสดจ่ายปันผลของบรษิทัย่อยทจี่าย

ใหส้่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                     (448,628)             -                     -                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 918,370,483        1,161,973,884      793,558,623        1,204,182,990      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 100,784,033        (83,449,037)         88,047,566          (16,156,808)         

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 763,261,947        658,055,039        508,657,283        372,428,687        

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ลกูหนีจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 22,500               22,500               -                     -                     

เงนิปันผลคา้งรบั 10 4,610,373           -                     4,610,373           -                     

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด 22 148,081,313        580,001,468        64,192,087          66,487,272          

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่างงวด 22 4,409,294           -                     2,908,260           -                     

เงนิปันผลคา้งจ่าย 22 13,528,797          10,231,674          13,132,152          10,197,508          

เงนิประกนัค่าก่อสรา้ง 22 139,689,052        106,431,288        7,430,585           3,959,513           

โอนสนิทรพัยถ์าวรไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 17 6,338,620           -                     -                     -                     

โอนสนิทรพัยถ์าวรไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากการ

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัิ 17 150,962,592        -                     14,156,955          -                     

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ

- ณ วนัท ี1 มกราคม 24 135,167,425        -                     14,818,316          -                     

- รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิมาถอืปฏบิตัิ 18 152,126,319        -                     22,253,404          -                     

- เพมิขนึระหว่างงวด 18 52,320,311          -                     1,995,955           -                     

- โอนเปลยีนประเภทจากเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 5 5,457,492           -                     -                     -                     

- โอนเปลยีนประเภทจากหนีสนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเช่า 5 61,200,000          -                     -                     -                     

- กระแสเงนิสดจ่าย (18,025,390)         -                     (2,337,599)          -                     

- ณ วนัท ี31 มนีาคม 24 388,246,157        -                     36,730,076          -                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 54 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

13



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

14 

 

1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทยและมทีอียู่ตามทจีดทะเบยีนดงันี 
 

สํานักงานแห่งใหญ่ : ตงัอยู่เลขท ี34/1 ถนนอสิรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

สํานักงานสาขา 1 : ตงัอยู่เลขท ี43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

สํานักงานสาขา 2 : ตงัอยู่เลขท ี18 ถนนอนุภาษภูเกต็การ ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 

สํานักงานสาขา 3 : ตงัอยู่เลขท ี261/40 หมู่ท ี10 ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี20150 
 

บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัในกจิการโรงพยาบาล โดยมบีรษิทัย่อยประกอบธุรกจิอนื ๆ ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ

ขอ้ 16 เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดทีรายงาน 

 

เมอืต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ19”) ซงึเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผล

การดําเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบัรอบระยะเวลา 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของกลุ่ม

ธุรกจิกจิการโรงพยาบาลและกลุ่มธุรกจิ Healthcare Solution Provider 
 

เนืองดว้ยมาตรการป้องกนัการระบาดของโควดิ19 ทเีกดิขนึในหลายพนืท ีรวมทงัมกีารควบคุมและจํากดัการเดนิทางของกลุ่มลูกค้า  

จงึส่งผลให้เกิดการลดลงของจํานวนผู้ใช้บรกิารรกัษาพยาบาล รวมถึงลูกค้าจากการขายห้องชุด กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับ

เหตุการณ์การระบาดของโควดิ19 เป็นพเิศษ และอยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทงัการวางแผนเพอืรบัมอืกบั

เหตุการณ์ดงักล่าว 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพมิเติมอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขนึจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทจีดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีมเีนือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบัญชีทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีทีใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรอืงทอีธบิายในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 5 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

กลุ่มกจิการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวกบัเครอืงมือทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทเีกยีวกบั

สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลังตังแต่วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ทําการปรับปรุงย้อนหลัง 

งบการเงนิทแีสดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซงึเป็นแนวทางทสีามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทังนีกลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรบัทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรบัผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรอืง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรบัทางเลอืกเพมิเตมิทางบญัชเีพอืรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมวีตัถุประสงค์เพอืลดผลกระทบในบาง

เรอืงจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และเพอืใหเ้กดิความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาทยีงัมี

ความไม่แน่นอนเกยีวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมอืวนัท ี22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัการจดัทํางบ

การเงนิของบรษิทัทมีรีอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มกจิการเลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรบัทางเลอืกเพมิเตมิทางบญัชดีงัต่อไปนี 

 

- เลือกทจีะไม่ต้องนําข้อมูลทมีกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดติทคีาด

ว่าจะเกดิขนึ ในกรณีทกีลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 

- เลอืกทจีะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนทไีม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 

- เลือกทีจะพิจารณาให้นําหนักของข้อมูลทีเกียวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นนําหนักทีน้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

สาํหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมตามขอ้มูลระดบั 2 หรอืระดบั 3 ของสนิทรพัยท์างการเงนิเฉพาะทเีป็นตราสารหนี 

- เลอืกทจีะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชขีองการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี36 เรอืง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

- เลือกทจีะไม่นําขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ทอีาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบ

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกียวกบัเครอืงมอื

ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และเรอืงสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครงัแรกมดีงันี 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

   TAS 32 และ TFRS 9  TFRS 16  

   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562  

รายการปรบัปรงุและ 

 การจดัประเภท 

 รายการใหม ่

รายการปรบัปรงุและ 

 การจดัประเภท 

 รายการใหม่ 

 ณ วนัที 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

 ตามทีปรบัปรงุใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มนุเวียน     

เงนิลงทุนระยะสนั 76,281,722 (76,281,722) -       -       

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

    มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน -       71,024,822 -       71,024,822 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

    มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื -       5,256,900 -       5,256,900 

เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าเช่าทตีดัจําหน่ายภายในหนงึปี 3,448,287 -       (3,448,287) -       

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 79,730,009 -       (3,448,287) 76,281,722 

     

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน     

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 483,905,506 (483,905,506) -       -       

เงนิลงทุนระยะยาวอนื (สุทธ)ิ 170,863,465 (170,863,465) -       -       

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื -       654,768,971 -       654,768,971 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 8,255,833,161 -       (150,962,592) 8,104,870,569 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       -       2,589,660,275 2,589,660,275 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 181,961,136 -       (639,917) 181,321,219 

สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารเช่า (สุทธ)ิ 2,232,117,700 -       (2,232,117,700) -       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า 50,365,460 -       (50,365,460) -       

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 11,375,046,428 -       155,574,606 11,530,621,034 

     

รวมสินทรพัย ์ 11,454,776,437 -       152,126,319 11,606,902,756 
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 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

   TAS 32 และ TFRS 9  TFRS 16  

   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562  

รายการปรบัปรงุและ 

 การจดัประเภท 

 รายการใหม ่

รายการปรบัปรงุและ 

 การจดัประเภท 

 รายการใหม่ 

 ณ วนัที 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

 ตามทีปรบัปรงุใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวียน     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,597,685,887 -       (5,457,492) 1,592,228,395 

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ     

   - หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 37,790,685 -       24,640,932 62,431,617 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,635,476,572 -       19,183,440 1,654,660,012 

     

หนีสินไมห่มุนเวียน     

หนสีนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 97,376,740 -       194,142,879 291,519,619 

หนสีนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเช่า 61,200,000 -       (61,200,000) -       

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 158,576,740 -       132,942,879 291,519,619 

รวมหนีสิน 1,794,053,312 -       152,126,319 1,946,179,631 

     

สว่นของเจ้าของ     

กําไรสะสม     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,158,459,033 1,266,011 -       1,159,725,044 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 414,127,156 (1,266,011) -       412,861,145 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,572,586,189 -       -       1,572,586,189 

     

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,366,639,501 -       152,126,319 3,518,765,820 
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 ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   TAS 32 และ TFRS 9  TFRS 16  

  รายการปรบัปรงุและ รายการปรบัปรงุและ  ณ วนัที 1 มกราคม 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม  การจดัประเภท  การจดัประเภท  พ.ศ. 2563 

  พ.ศ. 2562  รายการใหม ่  รายการใหม ่  ตามทีปรบัปรงุใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มนุเวียน     

เงนิลงทุนระยะสนั 20,448,211 (20,448,211) -       -       

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

    มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน -       15,191,311 -       15,191,311 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

    มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื -       5,256,900 -       5,256,900 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 20,448,211 -       -       20,448,211 

     

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน     

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 483,905,506 (483,905,506) -       -       

เงนิลงทุนระยะยาวอนื (สุทธ)ิ 116,716,296 (116,716,296) -       -       

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย     

    มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื -       600,621,802 -       600,621,802 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 3,735,648,839 -       (14,156,955) 3,721,491,884 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       -       47,007,619 47,007,619 

สทิธกิารเช่าทดีนิและอาคารเช่า (สุทธ)ิ 10,597,260 -       (10,597,260) -       

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,346,867,901 -       22,253,404 4,369,121,305 

     

รวมสินทรพัย ์ 4,367,316,112 -       22,253,404 4,389,569,516 
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 ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   TAS 32 และ TFRS 9  TFRS 16  

  รายการปรบัปรงุและ รายการปรบัปรงุและ  ณ วนัที 1 มกราคม 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม  การจดัประเภท  การจดัประเภท  พ.ศ. 2563 

  พ.ศ. 2562  รายการใหม ่  รายการใหม ่  ตามทีปรบัปรงุใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวียน     

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ     

   - หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 5,604,389 -       2,868,025 8,472,414 

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,604,389 -       2,868,025 8,472,414 

     

หนีสินไมห่มุนเวียน     

หนสีนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 9,213,927 -       19,385,379 28,599,306 

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 9,213,927 -       19,385,379 28,599,306 

     

รวมหนีสิน 14,818,316 -       22,253,404 37,071,720 

     

สว่นของเจ้าของ     

กําไรสะสม     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,836,340,519 797,185 -       1,837,137,704 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 361,453,126 (797,185) -       360,655,941 

รวมส่วนของเจ้าของ 2,197,793,645 -       -       2,197,793,645 

     

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,212,611,961 -       22,253,404 2,234,865,365 
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ผลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มูลตามส่วนงาน 
 

รายการกําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าเสอืมราคา ค่าตดัจําหน่าย ต้นทุนทางการเงนิ และภาษีเงนิได ้(EBITDA) ทปีรบัปรุงใหม่ สนิทรพัย์ของ

ส่วนงาน และหนีสนิของส่วนงาน ทเีพมิขนึจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชขี้างตน้ มดีงันี  
 

  EBITDA ตามที 

 ปรบัปรงุใหม่ 

 สินทรพัยข์อง 

 ส่วนงาน 

 หนีสินของ 

 ส่วนงาน 

  บาท  บาท  บาท 
    

กจิการโรงพยาบาล -       23,952,373 23,952,373 

กจิการบรหิารจดัการโรงพยาบาล -       266,112 266,112 

กจิการ Healthcare Solution Provider -       126,457,148 126,457,148 

กจิการพฒันาและจําหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์    

   เพอืใช้ในกจิการโรงพยาบาล -       1,450,686 1,450,686 

 -       152,126,319 152,126,319 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9)  
 

กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกยีวกบัเครอืงมือทางการเงนิมาถือปฏิบตัิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563  

โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนีเป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective)  
 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีอง

กลุ่มกจิการทเีป็นสาระสาํคญัในเรอืงดงัต่อไปนี 
 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนีและตราสารทุน และเงนิลงทุนในหุ้นสามญั (เดมิจดัประเภท

เป็นเงนิลงทุนระยะสนัและเงนิทุนระยะยาวในตราสารทุน) 
 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนีและตราสารทุน และเงนิลงทุนในหุน้สามญัทกีลุ่มกิจการถอื จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตาม

การวดัมูลค่า (ซงึไม่สามารถเปลียนแปลงได)้ คอื จดัเป็นประเภท ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืซงึจะไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเงนิลงทุน ดงันี 

 จดัประเภทเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนีเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน ปัจจุบนักลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนีทแีสดงในข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการดว้ยวธิรีาคาทุนจํานวน 39.50 ล้านบาทและ 14.19 ล้านบาทตามลําดบั โดยเงนิลงทุนดงักล่าวจะต้องถูกจดัประเภท

และวดัมูลค่าใหม่ตามวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน กลุ่มกจิการและบรษิัทรบัรูร้ายการปรบัปรุงกําไรทยีงัไม่ไดร้บัรูจ้าก

การตมีูลค่ายุตธิรรม (สุทธภิาษี) ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 1.27 

ล้านบาท และ 0.80 ล้านบาทตามลําดบั จากเดมิทเีคยแสดงเป็นรายการภายใตก้ําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืไปยงักาํไรสะสม 

 จดัประเภทเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุนและเงนิลงทุนในหุน้สามญัเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มกิจการไม่

สามารถหาข้อมูล และข้อสมมติฐานทเีหมาะสมมาใช้ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทเงนิลงทุน 

ในหุน้สามญัของบรษิทัทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ดงันันกลุ่มกจิการจงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ดว้ยมลูค่าตามบญัช ี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรืองสญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิ โดยการรบัรู้หนีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทไีด้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี17 (TAS 17) เรอืง สญัญาเช่า ทงันี หนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

ดงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหนีสนิทจีะต้องชําระ คดิลดด้วยอตัรากู้ยมืส่วนเพมิ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมื

ส่วนเพมิถวัเฉลยีถ่วงนําหนักทกีลุ่มกจิการและบรษิทันํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 3.28 และรอ้ยละ 3.55 ตามลําดบั 

 

สําหรบัสญัญาเช่าทเีดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน จะรบัรูด้ว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิและ

หนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 

ทงันี กลุ่มกิจการจะเรมินําข้อกําหนดของการรบัรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตัิกบัรายการดงักล่าวภายหลังวนัทถีือปฏิบตั ิ

ครงัแรก  

 

   

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 

   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทเีปิดเผยไว ้   

       ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 369,620,694 48,409,773 

บวก สญัญาเช่าจากการพจิารณาตาม   

         มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 82,951,533 11,490,000 

หกั  สญัญาเช่าระยะสนัทรีบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีส้นตรง  (2,249,766) (1,392,000) 

หกั  สญัญาเช่าซงึสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตําทรีบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย   

        ตามวธิเีสน้ตรง (4,355,441) (1,871,484) 

หกั  สญัญาพจิารณาเป็นสญัญาบรกิาร  (83,073,544) (30,476,988) 

หกั  ดอกเบยีรอตดัจ่าย (144,109,665) (3,905,897) 

หนีสนิตามสญัญาเช่าเพมิขนึจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิ   

      ฉบบัท ี16 มาปฎบิตัใิช ้ 218,783,811 22,253,404 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ ทไีดร้บัรู ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 135,167,425 14,818,316 

หนีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ) ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 353,951,236 37,071,720 

   

หนีสินตามสญัญาเช่าข้างต้นประกอบดว้ย   

   หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ - ส่วนทหีมุนเวยีน 62,431,617 8,472,414 

   หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ - ส่วนทไีม่หมุนเวยีน 291,519,619 28,599,306 

 353,951,236 37,071,720 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ด้วยจํานวนเดียวกบัหนีสนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่าย

ล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งชําระทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทงันี กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าทเีป็น

สญัญาทสีรา้งภาระทตี้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้รีบัรูนั้น เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2563 

 1 มกราคม  

 พ.ศ. 2563 

 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2563 

 1 มกราคม  

 พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ทดีนิ 2,365,920,064 2,393,764,916 31,994,396 31,914,503 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 55,529,698 33,818,356 1,133,337 834,340 

เครอืงมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 123,925,988 112,256,073 -       -       

เครอืงตกแต่งและเครอืงใชส้ํานักงาน 7,158,641 7,265,462 434,459 101,821 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 29,994,801 28,962,894 12,771,704 14,156,955 

ยานพาหนะ 13,105,538 12,952,657 -       -       

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 623,282 639,917 -       -       

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 2,596,258,012 2,589,660,275 46,333,896 47,007,619 
 

วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิกีลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิเป็นครงัแรกนันกบัสญัญาเช่าทกีลุ่มกจิการมอียู่ก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดเ้ลือกใช้

วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี 
 

 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสําหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

 พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทสีรา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

 ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทมีอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่าระยะสนั 

 ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเรมิแรกในการวดัมูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 ใชข้อ้เทจ็จรงิททีราบภายหลงัในการกาํหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทสีญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 

 เลอืกทจีะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงอืนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของมาตรฐาน

การบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรอืง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
 

นโยบายการบญัชีทีเปลียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน และสญัญาเช่า

มาถือปฏิบติั  
 

เงนิลงทุนอนื 
 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL)  

 สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (FVOCI) 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซอืขายดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนการทํารายการซงึเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า

ซึงสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงินทวีดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึงกลุ่มกิจการจะรบัรู้ต้นทุนการทํา

รายการในกําไรหรอืขาดทุน 
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ตราสารหนี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหนีจะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสินทรพัย์ทางการเงินและจาก

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทกีลุ่มกิจการถือไว้เพอืรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีมลีักษณะของเงนิต้นและดอกเบีย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบยีจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรายไดท้าง

การเงนิ กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจะรบัรู้ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอืน 

ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (FVOCI): สนิทรพัย์ทกีลุ่มกจิการถอืไวเ้พอืรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทมีี

ลกัษณะของเงนิต้นและดอกเบีย (SPPI) และถือไว้เพอืขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน การ

เปลยีนแปลงในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มนีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื ยกเวน้รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายไดด้อกเบยีจะรบัรู ้ในส่วนของรายไดท้างการเงนิ และกําไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลยีนซงึจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนอนื กําไรหรอืขาดทุนทรีบัรู้สะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืจะถูกจดัประเภท

ใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุน เมอืมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ทกีลุ่มกิจการถือไว้ทไีม่เข้าเงอืนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตัดจําหน่าย 

และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนจาก

การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้รมิแรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอนื 

 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนีเมอืโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลยีนไปเท่านัน 

 

ตราสารทุน 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซงึไม่สามารถเปลยีนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซงึจะไม่สามารถรบัรูร้ายการไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง 

โดยกลุ่มกจิการพจิารณาการวดัมลูค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั สําหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้นื 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึ โดยรวมการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงนิทีเป็นตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืและด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึงวธิีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน ขนึอยู่กบัว่ามกีารเพิมขนึของ

ความเสยีงดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ และสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา ซึงกลุ่มกจิการเลอืกใช้

วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าทดีนิ อาคาร เครอืงมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คอมพวิเตอร์ และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมี

ระยะเวลาการเช่าคงทีจํานวน 1 ปี ถึง 3 ปี โดยบางสญัญามีเงอืนไขให้สามารถต่อสญัญาได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดั

ประเภทสญัญาเช่าทดีนิ อาคาร เครอืงมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คอมพวิเตอร์ และยานพาหนะ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่า

การเงนิ และสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าทจี่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า 

จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมอืกลุ่มกิจการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิ

การใช้ และหนีสนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทชีําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิ 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียคงทจีากยอดหนีสนิตามสญัญาเช่าทคีงเหลอือยู่ กลุ่มกิจการคดิ

ค่าเสอืมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทสีนักว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้รมิแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมค่าเช่าจ่าย ซงึประกอบไปดว้ย 

 ค่าเช่าคงทสีุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

 ค่าเช่าผนัแปรทอี้างองิจากอตัราหรอืดชันี  

 มลูค่าทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซอืหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทกีลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทกีลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลิกสญัญานัน 

 

กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบียโดยนัยตามสญัญาหากไม่สามารถหาอตัราดอกเบียโดยนัยได้ กลุ่มกิจการ 

จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิมของผู้เช่า ซึงก็คืออัตราทีสะท้อนถึงการกู้ยืม เพือให้ได้มาซึงสินทรพัย์ทีมีมูลค่าใกล้เคียงกัน  

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรูด้้วยจํานวนทรีบัรูเ้รมิแรกของหนีสนิตามสญัญาเช่า รวมถึงค่าเช่าจ่ายทไีด้ชําระก่อนเรมิ หรอื ณ วนัทํา

สญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทไีดร้บัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเรมิแรก และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์โดยค่าเช่าทจี่ายตามสญัญา

เช่าระยะสนัและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์มีมีลูค่าตําจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสนัคอืสญัญาเช่าทมีอีายุสญัญาเช่า

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์มีมีลูค่าตําประกอบดว้ย เครอืงใชส้าํนักงานและ คอมพวิเตอรบ์างรายการ  

 

6 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและข้อสมมติทมีผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทเีกดิขนึจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทมีนีัยสําคญัมาใช้ในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการและ

แหล่งทมีาของข้อมูลทสีําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทมีอียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทมีูลค่ายุติธรรมใกล้เคยีงกบั

ราคาตามบญัช ี

 

  มูลค่ายุติธรรม 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 ระดบั บาท บาท  บาท  บาท 

      

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 1 397,431,003 560,187,228 371,438,535 504,353,717 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัท ี1 และระดบัท ี2 ของลําดบัขนัมลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลยีนแปลงวธิกีารคาํนวณหามลูค่ายุตธิรรม 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกจิการดําเนินกจิการใน 5 ส่วนงานหลกั คอื (1) กจิการโรงพยาบาล (2) กจิการบรหิารจดัการโรงพยาบาล (3) กจิการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพฒันาและจําหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืใชใ้น

กจิการโรงพยาบาล และ (5) กจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี 
 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (บางส่วน) สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท) 

       กิจการพฒันาและจาํหน่าย      

   กิจการบริหารจดัการ กิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พอืใช้  การตดัรายการบญัชี   

 กิจการโรงพยาบาล โรงพยาบาล Healthcare Solution Provider ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ระหว่างกนั รวม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
               

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 1,651,084,488 1,487,318,591 -        -        -        -        -        -        -        -        (2,279,207) (1,964,481) 1,648,805,281 1,485,354,110 

รายได้จากการขายสนิคา้ -        -        -        -        64,424,401 101,212,980 -        -        -        -        (1,519,300) (1,804,036) 62,905,101 99,408,944 

รายได้จากการใหบ้รกิาร 830,000 -        164,312,532 166,148,835 2,511,153 2,330,604 10,756,120 5,432,465 -        -        (2,224,725) (3,304,148) 176,185,080 170,607,756 

รายได้จากการขายหอ้งชุด -        -        -        -        52,277,795 116,704,636 -        -        -        -        -        -        52,277,795 116,704,636 

ต้นทุนกจิการโรงพยาบาล (1,293,565,758) (1,122,554,639) -        -        -        -        -        -        -        -        (11,817,447) 883,311 (1,305,383,205) (1,121,671,328) 

ต้นทุนการขายสนิคา้ -        -        -        -        (40,379,792) (61,197,433) -        -        -        -        34,787 569,017 (40,345,005) (60,628,416) 

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (830,000) -        (162,578,850) (154,264,774) (1,440,986) (1,307,717) (4,519,177) (3,908,948) -        -        6,054,651 4,552,714 (163,314,362) (154,928,725) 

ต้นทุนจากการขายหอ้งชดุ -        -        -        -        (31,540,452) (72,163,572) -        -        -        -        277,732 -        (31,262,720) (72,163,572) 

กําไรขนัตน้จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 357,518,730 364,763,952 1,733,682 11,884,061 45,852,119 85,579,498 6,236,943 1,523,517 -        -        (11,473,509) (1,067,623) 399,867,965 462,683,405 
               

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทไีม่ไดปั้นส่วน:               

   รายไดอ้นื             53,598,757 19,552,871 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร             (380,739,214) (392,951,009) 

   กําไร(ขาดทุน)อนื             5,360,676 231,148 

   ค่าใชจ้่ายอนื             (2,179,208) (73,049) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ             (65,483,802) (43,195,260) 

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม             12,012,427 11,770,649 

   ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้             6,864,094 (40,083,274) 

   ภาษเีงนิได ้             42,024,164 (6,545,677) 

กําไรสําหรบังวด             71,325,859 11,389,804 
               

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้:               

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ -        -        -        -        116,414,180 217,679,110 -        -        -        -        (1,519,300) (1,804,036) 114,894,880 215,875,074 

ตลอดชว่งเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัิ 1,651,914,488 1,487,318,591 164,312,532 166,148,835 2,799,169 2,569,110 10,756,120 5,432,465 -        -        (4,503,932) (5,268,629) 1,825,278,377 1,656,200,372 

รวมรายได ้ 1,651,914,488 1,487,318,591 164,312,532 166,148,835 119,213,349 220,248,220 10,756,120 5,432,465 -        -        (6,023,232) (7,072,665) 1,940,173,257 1,872,075,446 

 

สําหรบัขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ บรษิทัรบัรูร้ายไดแ้บบตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตั ิ 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มกจิการดําเนินกจิการใน 5 ส่วนงานหลกั คอื (1) กจิการโรงพยาบาล (2) กจิการบรหิารจดัการโรงพยาบาล (3) กจิการ Healthcare Solution Provider (4) กจิการพฒันาและจําหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืใชใ้น

กจิการโรงพยาบาล และ (5) กจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

มดีงัต่อไปนี  

 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางสว่น) ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 

    กิจการพฒันาและจาํหน่าย    

   กิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พอืใช้    

 กิจการโรงพยาบาล กิจการบริหารจดัการโรงพยาบาล Healthcare Solution Provider ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ การตดัรายการบญัชีระหว่างกนั รวม 

  ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

              

สนิทรพัยต์ามส่วนงาน 9,871,779,543 9,441,087,754 563,206,877 576,599,606 3,621,617,867 3,490,906,666 34,316,434 30,489,048 9,862,763 4,988,480 752,522,495 827,093,183 14,853,305,979 14,371,164,737 

เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 1,330,499,470 2,013,150,674 -       -       -       -       -       -       -       -       27,949,778 (181,403,831) 1,358,449,248 1,831,746,843 

สนิทรพัยท์ไีม่ไดปั้นส่วน 14,403,394,629 13,248,992,315 123,578,343 168,174,607 899,215,746 841,503,643 -       300,000 1,845,306,107 1,846,487,548 (12,704,874,185) (12,023,377,550) 4,566,620,640 4,082,080,563 

รวมสนิทรพัย ์ 25,605,673,642 24,703,230,743 686,785,220 744,774,213 4,520,833,613 4,332,410,309 34,316,434 30,789,048 1,855,168,870 1,851,476,028 (11,924,401,912) (11,377,688,198) 20,778,375,867 20,284,992,143 

               

หนีสนิตามส่วนงาน 5,496,377,037 5,223,933,831 152,917,340 147,747,038 324,471,948 254,575,525 15,483,946 14,467,528 637,841 5,108,527 (215,503,133) (150,549,111) 5,774,384,979 5,495,283,338 

หนีสนิทไีม่ไดปั้นส่วน 8,339,647,966 7,553,682,245 69,339,633 51,185,405 3,163,800,641 2,991,191,405 26,415,146 26,096,895 1,726,060,096 1,715,386,943 (7,003,387,681) (6,329,322,773) 6,321,875,801 6,008,220,120 

รวมหนีสนิ 13,836,025,003 12,777,616,076 222,256,973 198,932,443 3,488,272,589 3,245,766,930 41,899,092 40,564,423 1,726,697,937 1,720,495,470 (7,218,890,814) (6,479,871,884) 12,096,260,780 11,503,503,458 

 

 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (สินทรพัยห์มนุเวียน) 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มกจิการเป็นเงนิลงทุนระยะสนัในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนแีละตราสารทุน

ทอีอกโดยสถาบนัการเงนิ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมมรีายการเคลอืนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ดงันี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สินทรพัยท์าง 

 การเงินทีวดั 

 มูลค่าด้วยมูลค่า 

 ยุติธรรมผ่าน 

 กาํไรหรือ 

 ขาดทุน 

 สินทรพัยท์าง 

 การเงินทีวดั 

 มูลคา่ยุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 เบด็เสรจ็อืน 

 สินทรพัยท์าง 

 การเงินทีวดั 

 มูลค่าด้วยมลูค่า 

 ยุติธรรมผ่าน 

 กาํไรหรือ 

 ขาดทุน 

 สินทรพัยท์าง 

 การเงินทีวดั 

 มูลคา่ยติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 เบด็เสรจ็อนื 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาทุนต้นงวด  68,998,587 6,248,671 14,194,831 6,248,671 

บวก เงนิลงทุนเพมิในระหว่างงวด -       -       -       -       

หกั จําหน่ายเงนิลงทุนในระหว่างงวด (29,493,750) -       -       -       

ราคาทุนปลายงวด 39,504,837 6,248,671 14,194,831 6,248,671 

กําไร (ขาดทุน) ทยีงัไม่รบัรูจ้ากการตมีลูค่ายุตธิรรม 1,710,942 (2,885,221) 1,028,480 (2,885,221) 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด  41,215,779 3,363,450 15,223,311 3,363,450 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูกํ้าไรจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจาํนวน 97,335 บาทและ 31,999 บาท ตามลําดบั 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบรษิัทรบัรูข้าดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์

ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 1,893,450 บาท 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมกีําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิจํานวน 93,621 บาท 

(สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 278,917 บาท) 

 

สําหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้รบัเงนิปันผลจากเงินลงทุน 

ในตราสารหนีและตราสารทุน 

 

มูลค่ายุตธิรรมวดัตามราคาเสนอซอืล่าสุดทอี้างองิจากศูนย์ซือขายตราสาร ณ วนัสนิรอบระยะเวลาบญัช ีมูลค่ายุตธิรรมนีถูกจดัอยู่ใน

ระดบัท ี1 ของลําดบัขนัของมลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื (สุทธ)ิ  1,372,878,176 1,200,792,304 411,826,757 390,428,048 

 - บรษิทัทเีกียวขอ้งกนั (สุทธ)ิ 28 ก) 56,586,559 53,058,210 59,824,985 51,743,769 

  1,429,464,735 1,253,850,514 471,651,742 442,171,817 

      

ลูกหนีอนื - บรษิทัอนื  9,816,463 7,389,256 2,684,162 3,264,586 

 - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) 38,075,838 39,867,384 14,128,742 13,580,442 

  47,892,301 47,256,640 16,812,904 16,845,028 

      

ดอกเบยีคา้งรบั - บรษิทัอนื  28,843 14,822 5,944 -       

 - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  28 ก) 7,204,384 4,146,681 543,319,005 492,529,770 

  7,233,227 4,161,503 543,324,949 492,529,770 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ      

    - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) -       -       (44,661,690) (44,661,690) 

  7,233,227 4,161,503 498,663,259 447,868,080 

      

เงนิปันผลคา้งรบั - บรษิทัอนื  4,610,373 -       4,610,373 -       

 - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) -       891,792 -       891,792 

เงนิทดรองจ่าย - บรษิทัอนื  3,392,060 1,779,040 1,520,622 1,009,010 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  20,166,078 17,550,872 10,465,999 6,709,106 

  1,512,758,774 1,325,490,361 1,003,724,899 915,494,833 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืของลูกหนีการคา้ แยกรายละเอยีดตามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีการค้า - กิจการอืน (สุทธิ)     

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 450,094,954 338,471,329 105,544,209 127,351,002 

อายุหนีคา้งชาํระ     

   1 - 90 วนั 233,565,353 144,291,852 25,348,238 23,334,885 

   91 - 180 วนั 184,515,585 45,026,743 10,267,729 5,182,027 

   181 - 365 วนั 58,241,496 52,509,993 3,931,580 28,399,391 

   มากกว่า 365 วนั 70,105,456 37,654,992 59,401,742 31,113,401 

 996,522,844 617,954,909 204,493,498 215,380,706 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (52,685,610) (45,965,568) (43,154,992) (36,050,630) 

 943,837,234 571,989,341 161,338,506 179,330,076 

ลูกหนกีารคา้ทยีงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี 429,040,942 628,802,963 250,488,251 211,097,972 

ลูกหนกีารคา้ - กจิการอนื (สุทธ)ิ 1,372,878,176 1,200,792,304 411,826,757 390,428,048 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีการค้า - บริษทัทีเกียวข้องกนั (สุทธิ)     

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 13,972,094 373,435 18,219,457 6,335,432 

อายุหนีคา้งชาํระ     

   1 - 90 วนั 740,999 18,060,342 8,573,903 12,298,461 

   91 - 180 วนั 17,979,767 -       12,282,786 10,646,021 

   181 - 365 วนั 10,226,844 12,612,315 15,369,940 5,649,601 

   มากกว่า 365 วนั 4,389,188 4,046,854 5,378,899 4,046,854 

 47,308,892 35,092,946 59,824,985 38,976,369 

ลูกหนกีารคา้ทยีงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี 9,277,667 22,221,064 -       17,023,200 

หกั  ค่าเผอืหนสีงสยัจะสญู -       (4,255,800) -       (4,255,800) 

 9,277,667 17,965,264 -       12,767,400 

ลูกหนกีารคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั (สุทธ)ิ 56,586,559 53,058,210 59,824,985 51,743,769 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยาและเวชภณัฑ์ 183,272,530 150,540,035 112,623,917 79,353,576 

อุปกรณ์การแพทย์ 101,025,329 88,080,275 -       -       

พสัดุและวสัดุสนิเปลอืง 13,167,065 9,358,841 6,846,663 6,596,517 

หอ้งชุดเพอืขาย 1,109,362,556 1,137,716,735 -       -       

หกั ค่าเผอืสนิคา้เสอืมสภาพ - ยาและเวชภณัฑ์ (1,452,101) (1,266,570) -       -       

  - อุปกรณ์การแพทย ์ (7,137,481) (7,137,481) -       -       

  - พสัดุ (61,563) (61,563) (61,563) (61,563) 

สนิคา้ระหว่างทาง - อุปกรณ์การแพทย ์ 3,156,473 1,281,625 -       -       

 1,401,332,808 1,378,511,897 119,409,017 85,888,530 

 

12 ต้นทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

    บาท  บาท 
   

ทดีนิเพอืการพฒันา 1,092,761,605 1,092,761,605 

งานระหว่างก่อสรา้งและตน้ทุนอนืทเีกยีวกบัโครงการ 307,043,905 308,521,050 

ดอกเบยีทถีอืเป็นต้นทุน 20,267,204 11,999,092 

 1,420,072,714 1,413,281,747 

 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไว้เพือขาย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
  

    

ทดีนิ 83,000,000 84,162,048 -       -       

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 446,492,983 -       446,492,983 -       

 529,492,983 84,162,048 446,492,983 -       
 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายประเภททีดินเป็นทีดินของบริษัทย่อยหนึงแห่ง (วันท ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: บรษิทัย่อยสองแห่ง) ซงึไดท้ําสญัญาจะซอืจะขายทดีนิกบับรษิทัทเีกยีวขอ้งกนัและบุคคลภายนอก บรษิทัย่อย

จงึจดัประเภททดีนิดงักล่าวจากเดมิทแีสดงเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขายดว้ยมลูค่าตามบญัช ี 
 

ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ําสญัญาซือขายหุน้ในกจิการร่วมคา้ ดงันันบรษิทัจงึจดัประเภทเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ไปเป็น

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขายดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย (หมายเหตุ 15 ข)) 
 

14 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน) 
 

สินทรพัย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ - ส่วนทีไม่หมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญ มีรายการ

เคลอืนไหวสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ดงันี 
 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงินทีวดั 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

สินทรพัยท์างการเงินทีวดั 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

 

 

 บาท บาท 

   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด (สุทธ)ิ  553,564,555 499,417,386 

บวก  เงนิลงทุนเพมิระหว่างงวด 23,853 23,853 

ขาดทุนทยีงัไม่รบัรูจ้ากการตมีลูค่ายุตธิรรม (29,873,169) (29,873,169) 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด (สุทธ)ิ  523,715,239 469,568,070 
 

บรษิัทได้รบัเงนิปันผลจากสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 

4,613,949 บาท (สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 3,298 บาท) 
 

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิัทรบัรูข้าดทุนจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 131,077,585 บาท 
 

มูลค่ายุตธิรรมวดัตามราคาเสนอซอืล่าสุดทอี้างองิจากศูนย์ซอืขายตราสาร ณ วนัสนิรอบระยะเวลาบญัช ีมูลค่ายุตธิรรมนีถูกจดัอยู่ในระดบั

ท ี1 ของลําดบัขนัของมลูค่ายุตธิรรม 
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15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการร่วมค้า (สุทธิ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดงันี 

 

    ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น มลูค่าเงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย) มลูค่าเงินลงทุน (วิธีราคาทุน-สุทธิ) 

   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  

   ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

 สถานทีประกอบธรุกิจ/   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

ชือบริษทั ประเทศทีจดทะเบียนจดัตงั ประเภทธุรกิจ ร้อยละ  ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

         

บริษทัร่วม 

บรษิทั อุบลรกัษ์ จํากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน 34.52  34.52 337,536,723 332,190,785 272,762,500 272,762,500 

บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจํากดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน 31.87  31.87 240,156,834 233,490,345 159,724,802 159,724,802 

     577,693,557 565,681,130 432,487,302 432,487,302 

         

กิจการร่วมค้า 

Weihai Welly Hospital Company Limited สาธารณรฐัประชาชนจนี โรงพยาบาลเอกชน 58.00  58.00 -       474,707,737 -       682,651,204 

Ar Yu International Health Care Company Limited สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ โรงพยาบาลเอกชน 40.00  40.00 780,755,691 791,357,976 898,012,168 898,012,168 

     780,755,691 1,266,065,713 898,012,168 1,580,663,372 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการมกีารทบทวนค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ โดยพจิารณาค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าวจากผลการดําเนินงานทผ่ีานมา และทคีาดว่าจะเกดิขนึในอนาคต

ของบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ รวมทงัปัจจยัอนื 

 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) การเปลยีนแปลงในราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม (สุทธิ) และกิจการร่วมค้า (สุทธิ) สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุด

วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอยีดดงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัร่วม     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 565,681,130 483,357,203 432,487,302 380,689,500 

เงนิลงทุนเพมิในระหว่างงวด/ปี -       51,797,802 -       51,797,802 

ส่วนแบ่งผลกําไรระหว่างงวด/ปี 12,012,427 50,594,633 -       -       

เงนิปันผลรบัระหว่างงวด/ปี -       (20,068,508) -       -       

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สุทธิ) 577,693,557 565,681,130 432,487,302 432,487,302 
     

กิจการร่วมค้า     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 1,266,065,713 1,068,453,056 1,580,663,372 1,429,120,653 

เงนิลงทุนเพมิในระหว่างงวด/ปี -       251,542,719 -       251,542,719 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ระหว่างงวด/ปี 6,864,094 (117,850,009) -       -       

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     

   ของกจิการร่วมคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี (17,466,379) 63,919,947 -       -       

กลบัรายการส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (46,856,251) -       -       -       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุน -       -       -       (100,000,000) 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     

   ก่อนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน     

   ทถีอืไวเ้พอืขาย -       -       (236,158,221) -       

โอนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน     

   ทถีอืไวเ้พอืขาย (427,851,486) -       (446,492,983) -       

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สุทธ)ิ 780,755,691 1,266,065,713 898,012,168 1,580,663,372 
 

ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดท้ําสญัญาซอืขายหุน้ในกจิการร่วมคา้ - Weihai Welly Hospital Company Limited กบั บรษิทัอนื 

โดยบรษิทัตกลงทจีะขายหุน้ทงัหมดทบีรษิทัถอืในกจิการร่วมคา้ดงักล่าวเป็นเงนิจํานวน 98.21 ลา้นเรนมนิบ ิราคาซอืขายดงักล่าวเป็น

ราคาทตีกลงร่วมกนั ซงึเป็นราคาทพีจิารณาจากขอ้มลูทางการเงนิของกจิการร่วมคา้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 

ภายใต้สญัญาดงักล่าวบรษิทัไม่ต้องร่วมรบัผดิชอบในผลประกอบการในกจิการร่วมคา้ทีเกดิขนึภายหลงัวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ดงันัน บรษิทัจงึไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนในกจิการร่วมคา้ดงักล่าวสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 

บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า - Weihai Welly Hospital Company Limited ในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ จากเดมิทแีสดงเป็นเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย (หมายเหตุ 13) ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 

หกัต้นทุนในการขายเป็นเงนิจํานวน 446.49 ล้านบาท ส่งผลให้บรษิัทรบัรูก้ําไรในข้อมูลทางการเงนิรวมจํานวน 18.64 ล้านบาทโดยรบัรู้

เป็นรายไดอ้นื 
 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทรบัรูข้าดทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ - Weihai Welly Hospital Company Limited 

ก่อนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขายในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิจํานวน 236.16 ล้านบาท 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ก) ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัดงัต่อไปนี 

 
       ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีราคาทุน เงินปันผลรบั 

       ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

   ทุนชาํระแล้ว (จาํนวนเงิน) สดัส่วนการถือหุ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วนัที 31 มีนาคม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว         

    31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   ค่าเผอืการ  มูลค่าเงินลงทุน   ค่าเผือการ มูลค่าเงินลงทุน  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 จดัตงัขนึ   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  มูลค่าเงินลงทุน ด้อยค่าเงินลงทุน  (สทุธิ)  มูลค่าเงินลงทุน ด้อยค่าเงินลงทุน  (สทุธิ)  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

บริษทัย่อยโดยตรง ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ  บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

               

บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจํากดั (มหาชน) ไทย กจิการโรงพยาบาลเอกชน 430,000,000 430,000,000  56.91  56.91 238,918,787 -        238,918,787 238,918,787 -        238,918,787 -        -        

บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุร ีจํากดั ไทย บรหิารจดัการและใหบ้รกิารรกัษา             

     เฉพาะดา้นโรคหวัใจ 100,000,000 100,000,000  99.98  99.98 249,880,000 -        249,880,000 249,880,000 -        249,880,000 -        -        

บรษิทั ธนบุร ีเวลบอิีง จํากดั  ไทย ธุรกจิบรกิารทางการแพทยเ์พอืผูสู้งอายุ             

        และทพีกัอาศยั 1,300,000,000 1,300,000,000  99.99  99.99 1,300,000,000 -        1,300,000,000 1,300,000,000 -        1,300,000,000 -        -        

บรษิทั ทนัตสยาม จํากดั  ไทย จําหน่ายยา และวสัดุเครอืงมอืทางทนัตกรรม 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 ราชธานี เรยีลตี จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 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 ธนบุรพีฒันาทดีนิ จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 800,000,000 800,000,000  99.78  99.78 798,256,400 (798,256,400) -        798,256,400 (798,256,400) -        -        -        

บรษิทั โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอก็ซ์เปอรต์สี จํากดั ไทย ใหคํ้าปรกึษาและเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 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 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุร ีจํากดั ไทย กจิการโรงพยาบาลเอกชน 90,000,000 90,000,000  99.99  99.99 90,000,000 -        90,000,000 90,000,000 -        90,000,000 -        -        

บรษิทั โรงพยาบาลธนบุร ีบํารุงเมอืง จํากดั  ไทย กจิการโรงพยาบาลเอกชน 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 ธนราษฎรท์ุง่สง จํากดั  ไทย กจิการโรงพยาบาลเอกชน 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 6,304,384,306 (834,368,167) 5,470,016,139 -        -        
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ข) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 มกีารเปลยีนแปลงดงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีราคาทุน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 5,470,016,139 5,320,016,139 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึระหว่างงวด/ปี -       150,000,000 

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สุทธ)ิ 5,470,016,139 5,470,016,139 
 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการไดท้บทวนค่าเผอืการด้อยค่าของ

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพจิารณาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานทีผ่านมาและทคีาดว่าจะเกิดขนึในอนาคตของบรษิัทย่อย

รวมทงัปัจจยัอืนๆ แล้วเห็นสมควรให้บนัทกึค่าเผอืการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

เป็นจํานวน 834.37 ล้านบาท 
 

17 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มกีารเปลยีนแปลงดงันี 
 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชสุีทธติ้นงวด  8,255,833,161 3,735,648,839 

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานการรายงาน   

  ทางการเงนิฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) (150,962,592) (14,156,955) 

ซอืสนิทรพัย์ 284,623,990 107,503,764 

โอนมาจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย์ 2,042,830 1,102,960 

จดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สุทธ)ิ (6,338,620) -       

ต้นทุนการกู้ยมื 6,666,794 -       

จําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (42,415) (32,750) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (341,823) (64,666) 

การดอ้ยค่า (374,379) -       

ค่าเสอืมราคา (137,666,475) (69,799,730) 

ราคาตามบญัชสุีทธปิลายงวด  8,253,440,471 3,760,201,462 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึงมเีงนิสนิเชอืกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึงจํานวน 

155.00 ลา้นบาท โดยนําทดีนิและสงิปลูกสรา้งไปจดจํานองไวเ้พอืเป็นหลกัประกนั 
 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทดีินและสงิปลูกสร้างบางรายการของบรษิัทย่อย ซึงมีมูลค่าต้นทุนจํานวน 943.10 ล้านบาท (วนัท ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 942.03 ล้านบาท) ได้ถูกจดจํานองไว้กบัสถาบันการเงนิเพือเป็นหลกัประกนัวงเงนิเบิกเกินบัญช ีวงเงนิกู้ยมืจาก

สถาบนัการเงนิ และหนังสอืคาํประกนั (หมายเหตุ 21, 23 และ 30) 
 

18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มกีารเปลยีนแปลงดงันี 
 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชสุีทธติ้นงวด  -       -       

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 

   มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) 152,126,319 22,253,404 

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

   ฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตั ิณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 2,437,533,956 24,754,215 

เพมิระหว่างงวด 52,320,311 1,995,955 

ค่าเสอืมราคา (45,722,574) (2,669,678) 

ราคาตามบญัชสุีทธปิลายงวด  2,596,258,012 46,333,896 
 

19 สิทธิการเช่าทีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชสุีทธติ้นงวด/ปี 2,232,117,700 2,271,893,072 10,597,260 11,397,260 

สทิธกิารเช่าเพมิขนึระหว่างงวด/ปี     

   - ของบรษิทัย่อย -       91,800,000 -       -       

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐาน     

   การรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตั ิ     

   (หมายเหตุ 5) (2,232,117,700) -       (10,597,260) -       

หกั  ค่าตดัจําหน่าย -       (131,575,372) -       (800,000) 

ราคาตามบญัชสุีทธปิลายงวด/ปี -       2,232,117,700 -       10,597,260 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 สินทรพัย(์หนีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ) 

 

รายการเคลือนไหวของสนิทรพัย์ (หนีสนิ) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี(สุทธิ) สําหรบังวดสามเดือนสนิสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

และสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี (111,399,266) (202,020,718) (77,617,688) (104,900,073) 

เพมิ(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 27) 69,316,871 73,257,070 66,159,410 12,091,542 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 26,594,208 17,364,382 26,594,208 15,190,843 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (15,488,187) (111,399,266) 15,135,930 (77,617,688) 

     

สินทรพัย(์หนีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ)     

   ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     

   - สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 186,955,126 171,655,146 15,135,930 -       

   - หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (202,443,313) (283,054,412) -       (77,617,688) 

 (15,488,187) (111,399,266) 15,135,930 (77,617,688) 

 

21 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคาร 2,660,000,000 2,647,905,029 2,580,000,000 2,580,000,000 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 682,283 8,427,749 -       -       

ทรสัต์รซีที 53,596,144 48,804,549 -       -       

 2,714,278,427 2,705,137,327 2,580,000,000 2,580,000,000 

 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบยี (ร้อยละต่อปี) อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2563 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 

 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2563 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 
     

ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคาร  อตัราดอกเบยี 

 ตลาดเงนิ 

 

 อตัราดอกเบยี 

 ตลาดเงนิและ 

 MLR รอ้ยละ 6.25 

 อตัราดอกเบยี 

 ตลาดเงนิ 

 อตัราดอกเบยี 

 ตลาดเงนิ 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร  MOR  MOR -        -        

ทรสัต์รซีที  อตัราดอกเบยี  อตัราดอกเบยี -        -        

  ตลาดเงนิ  ตลาดเงนิ   

 

วงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิคําประกนัโดยการจดจํานองทดีนิและสงิปลูกสร้างบางรายการของกลุ่มกจิการ

และคาํประกนัโดยบรษิทั (หมายเหตุ 17) 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารของบรษิทัย่อยคําประกนัโดยเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารของกลุ่มกจิการเป็นตวัสญัญาใชเ้งนิประเภทชําระคนืเมอืทวงถาม และตวัสญัญาใช้

เงนิอายุไม่เกนิ 4 เดอืน และมกํีาหนดชําระคนืในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 (วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ตวัสญัญาใชเ้งนิประเภท

ชําระคนืเมอืทวงถามและตวัสญัญาใชเ้งนิอายุไม่เกนิ 5 เดอืน และมกํีาหนดชําระคนืในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563) และเฉพาะบรษิทั

เป็นตวัสญัญาใช้เงนิประเภทชําระคนืเมอืทวงถาม และตวัสญัญาใช้เงนิอายุไม่เกิน 4 เดอืน และมกีําหนดชําระคนืในเดอืนมถิุนายน 

พ.ศ. 2563 (วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ตวัสญัญาใช้เงนิประเภทชําระคนืเมือทวงถาม และตวัสญัญาใช้เงนิอายุไม่เกิน 3 เดือน 

และมกีําหนดชาํระคนืในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทรสัต์รซีีทของกลุ่มกิจการเป็นสนิเชอืจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง 

ซงึเป็นสนิเชอืระยะสนัอายุไม่เกนิ 180 วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการซอืเวชภณัฑ์และอุปกรณ์การแพทยจ์ากต่างประเทศ 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิสนิเชอืหมุนเวยีนสําหรบัเลตเตอร์ออฟเครดติต่างประเทศ และทรสัต์รซีทีกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึง โดยมวีงเงนิ

สนิเชอืทสีามารถเบกิใชไ้ดจํ้านวน 100.00 ลา้นบาท ซงึเป็นวงเงนิทไีม่มหีลกัทรพัย์คาํประกนั วงเงินสนิเชอืดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมระหว่าง 

บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยแห่งหนึง 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

   

เจ้าหนีการคา้ - บรษิทัอนื   450,645,609 473,379,847 267,890,047 262,049,502 

 - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  28 ก) 4,339,782 4,125,289 4,280,947 5,196,319 

เจ้าหนีอนื - บรษิทัอนื  75,788,180 63,834,367 39,217,858 41,983,839 

 - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  28 ก) 1,701,590 2,281,940 36,432,036 39,156,008 

เจ้าหนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร      

   - บรษิทัอนื  148,081,313 470,032,635 64,011,087 43,644,250 

   - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) -       -       181,000 1,701,392 

เจ้าหนีจากการซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน      

   - บรษิทัอนื  4,409,294 1,982,534 2,908,260 -       

   - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั     28 ก) -       -       -       132,680 

ดอกเบยีคา้งจ่าย - บรษิทัอนื  36,348,514 39,534,396 31,744,417 34,929,396 

                      - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) -       -       2,951 -       

เงนิปันผลคา้งจ่าย  13,528,797 14,814,924 13,132,152 14,418,279 

ค่าแพทยค์า้งจ่าย  107,981,941 119,110,172 79,363,767 83,073,376 

เงนิเดอืน ค่าแรงและโบนัสคา้งจ่าย  38,862,586 143,304,510 30,518,560 119,727,299 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัอนื  55,510,645 55,526,251 22,926,630 22,702,176 

 - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) 1,819,976 747,368 916,583 747,368 

รายไดร้บัล่วงหน้า - บรษิทัอนื  28,130,880 25,977,298 16,192,258 17,224,192 

เงนิประกนัค่าก่อสรา้ง  139,689,052 141,400,685 7,430,585 6,338,752 

รายไดร้อการรบัรูจ้ากการขายหอ้งชุด  14,054,078 13,473,404 -       -       

เงนิรบัล่วงหน้าค่าจองหอ้งชุด  16,326,258 25,665,444 -       -       

เงนิมดัจํารบั - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 28 ก) 1,000,000 1,000,000 -       -       

 - กจิการอนื  43,310 466,372 -       -       

อนื  1,028,451 1,028,451 -       -       

  1,139,290,256 1,597,685,887 617,149,138 693,024,828 
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23 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลือนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสนิสุด

วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 6,145,000,000 3,450,000,000 5,225,000,000 3,450,000,000 

เงนิกูเ้พมิขนึระหว่างงวด/ปี 1,070,500,000 3,120,000,000 900,000,000 2,200,000,000 

จ่ายชําระคนืระหว่างงวด/ปี (137,721,452) (425,000,000) (137,500,000) (425,000,000) 

 7,077,778,548 6,145,000,000 5,987,500,000 5,225,000,000 

ค่าธรรมเนียมเงนิกู้จ่ายล่วงหน้า (9,021,736) (9,187,755) (7,681,169) (8,222,177) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 7,068,756,812 6,135,812,245 5,979,818,831 5,216,777,823 

หกั  ส่วนทคีรบกาํหนดชําระภายในหนึงปี (752,995,290) (655,000,000) (610,000,000) (580,000,000) 

 6,315,761,522 5,480,812,245 5,369,818,831 4,636,777,823 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 752,995,290 655,000,000 610,000,000 580,000,000 

ครบกําหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,657,070,758 5,077,124,000 4,822,500,000 4,305,000,000 

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 667,712,500 412,876,000 555,000,000 340,000,000 

 7,077,778,548 6,145,000,000 5,987,500,000 5,225,000,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมเงนิกูจ้า่ยล่วงหน้า (9,021,736) (9,187,755) (7,681,169) (8,222,177) 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว 7,068,756,812 6,135,812,245 5,979,818,831 5,216,777,823 
 

บรษิัทย่อยแห่งหนึงไดท้ําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศ โดยบรษิัทเป็นผู้คําประกนัใหแ้ก่บรษิัทย่อยดงักล่าว

ภายใต้วงเงนิคาํประกนัจํานวน 940.00 ลา้นบาท 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบียอ้างอิง MLR ลบอัตราดอกเบียคงทีต่อปี และ 

มกีําหนดชาํระคนืภายในระยะเวลาตามทรีะบุไวใ้นแต่ละสญัญา 
 

กลุ่มกิจการอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงนิกู้ยมื ซึงกําหนดให้กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตาม เช่นการดํารงอัตราส่วนทางการเงนิ 

สดัส่วนการถอืหุ้นของผู้บรหิาร Negative Pledge และเงอืนไขอนื ๆ ภายใต้สญัญาเงนิกูย้มืทไีดกํ้าหนดไวส้ําหรบัวงเงนิกู้ยมืในแต่ละสญัญา 
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กลุ่มกิจการมีวงเงนิสนิเชือหมุนเวยีนกับธนาคารในประเทศแห่งหนึงโดยมีวงเงนิสนิเชอืทสีามารถเบิกใช้ได้จํานวน 400.00 ล้านบาท 

วงเงนิสนิเชอืดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมระหว่าง 3 บรษิทั คอื บรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยสองแห่ง กลุ่มกจิการ

ต้องปฏบิตัติามเงอืนไขทเีกยีวขอ้งตามทรีะบุไวใ้นสญัญาสนิเชอื 

 

24 หนีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ) 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไดท้ําสญัญาเช่าเพอืเช่าทดีนิ อาคาร เครอืงมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คอมพวิเตอร์และยานพาหนะ ณ วนัท ี

31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดหนีสนิตามสญัญาเช่ามรีายละเอยีดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หนสีนิตามสญัญาเช่า 557,385,032 146,991,206 40,948,354 15,377,421 

หกั  ดอกเบยีจ่ายรอตดับญัช ี (169,138,875) (11,823,781) (4,218,278) (559,105) 

มลูค่าปัจจุบนัของหนีสนิตามสญัญาเช่า 388,246,157 135,167,425 36,730,076 14,818,316 

หกั  ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี (สุทธ)ิ (83,083,149) (37,790,685) (9,525,184) (5,604,389) 

 305,163,008 97,376,740 27,204,892 9,213,927 

 

จํานวนเงนิทตี้องจ่ายตามสญัญาเช่ามกํีาหนดชําระดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ถึงกาํหนดชําระ     

ภายใน 1 ปี 97,122,257 42,833,038 10,620,992 5,940,152 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 237,559,975 104,158,168 25,227,362 9,437,269 

มากกว่า 5 ปี 222,702,800 -       5,100,000 -       

 557,385,032 146,991,206 40,948,354 15,377,421 
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25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลอืนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสนิสุด

วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน ี

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 447,562,090 348,172,692 

ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 10,378,818 6,517,244 

ต้นทุนดอกเบยี 1,630,794 1,264,053 

จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด (6,569,344) (4,634,140) 

ยอดคงเหลอืสนิงวด 453,002,358 351,319,849 

 

26 เงินปันผลจ่าย 

 

บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ปี พ.ศ. 2563 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครงัที 2/2563 เมอืวนัที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท ์

ให้จ่ายเงนิปันผล สําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงนิจํานวน 

254.72 ล้านบาท และได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทประจําปี พ.ศ. 2563 เมอืวนัท ี 

24 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัจะจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ปี พ.ศ. 2562 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครงัท ี2/2562 เมอืวนัท ี21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดม้มีตเิป็นเอกฉนัท์ใหจ่้าย 

เงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถ้ือหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 297.18 ล้านบาท 

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัใินทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2562 เมอืวนัท ี26 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ายชาํระ

เงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมอืวนัท ี23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจํากดั (มหาชน) 

 

ปี พ.ศ. 2563 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อย ครงัท ี1/2563 เมอืวนัท ี16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มมีติเห็นชอบให้

จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 34.40 

ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยจะนําเสนอเพอืขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในทปีระชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 

 

ปี พ.ศ. 2562 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อยครงัท ี1/2562 เมอืวนัท ี15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์ให้

จ่ายเงนิปันผล สําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 38.70 ล้านบาท 

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวได้รบัการอนุมตัิในทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยประจําปี พ.ศ. 2562 เมอืวนัท ี20 เมษายน พ.ศ. 2562 

บรษิทัย่อยจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมอืวนัท ี20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

27 ภาษีเงินได้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     

ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรทางภาษสีําหรบังวด (26,461,217) (31,623,563) (25,137,096) (27,008,868) 

ตดัจําหน่ายภาษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทจ่ีาย (967,569) (213,869) -       -       

การปรบัปรุงจากการบนัทกึภาษเีงนิไดปี้ก่อนสูงไป(ตําไป) 136,079 -       -       -       

รวมภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั (27,292,707) (31,837,432) (25,137,096) (27,008,868) 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :     

รายการทเีกดิขนึจากผลแตกต่างชวัคราว (หมายเหต ุ20) 69,316,871 25,291,755 66,159,410 417,874 

รวมรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได ้ 42,024,164 (6,545,677) 41,022,314 (26,590,994) 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้งัคา้งจ่ายจากประมาณการของฝ่ายบรหิาร โดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทใีชอ้ตัราของกําไรรวมทงัปีที

คาดว่าจะเกดิขนึ โดยอตัราภาษีของกลุ่มกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 11.89 ถงึ 21.49 ต่อปี และเฉพาะบรษิทัอตัรารอ้ยละ 16.83 ต่อปี 
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28 รายการกบับุคคลและกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 หุ้นของบรษิัทส่วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสนิ ในสดัส่วนร้อยละ 23.40 (วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 23.98) ส่วนจํานวนหุน้ทเีหลอืรอ้ยละ 76.60 (วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 76.02) ถอืโดยบุคคลทวัไป  

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

ก) ยอดคงเหลือทีเกิดจากการซือ/ขายสนิค้าและบรกิารและอืน ๆ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

มดีงัน ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ลูกหนีการค้า (สุทธิ)     

บรษิทัย่อย -       -       40,975,957 34,172,603 

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 37,507,455 35,135,353 -       -       

บรษิทัร่วม 167,195 288,810 -       -       

กจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ 18,911,909 17,634,047 18,849,028 17,571,166 

 56,586,559 53,058,210 59,824,985 51,743,769 
     

ลูกหนีอืน     

บรษิทัย่อย -       -       10,748,742 8,640,842 

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 36,496,138 36,713,684 1,800,300 1,785,900 

กจิการร่วมคา้ 1,579,700 3,153,700 1,579,700 3,153,700 

 38,075,838 39,867,384 14,128,742 13,580,442 
     

ดอกเบยีค้างรบั (สุทธิ)     

บรษิทัย่อย -       -       540,228,678 490,093,310 

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

 -       -       495,566,988 445,431,620 

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 4,114,057 1,710,221 -       -       

กจิการร่วมคา้ 3,090,327 2,436,460 3,090,327 2,436,460 

 7,204,384 4,146,681 498,657,315 447,868,080 

เงินประกนัค่าเช่า     

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 3,521,555 503,079 -       -       

 3,521,555 503,079 -       -       
     

เงินปันผลค้างรบั     

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั -       891,792 -       891,792 

 -       891,792 -       891,792 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

เจ้าหนีการค้า     

บรษิทัย่อย -       -       1,069,027 1,071,031 

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 4,339,782 4,125,289 3,211,920 4,125,288 

 4,339,782 4,125,289 4,280,947 5,196,319 

     

เจ้าหนีอืน     

บรษิทัย่อย -       -       34,998,040 37,647,779 

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 267,594 773,711 -       -       

กจิการร่วมคา้ 1,433,996 1,508,229 1,433,996 1,508,229 

 1,701,590 2,281,940 36,432,036 39,156,008 

     

เจ้าหนีจากการซือสินทรพัยถ์าวร     

บรษิทัย่อย -       -       181,000 1,701,392 

 -       -       181,000 1,701,392 

     

เจ้าหนีจากการซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     

บรษิทัย่อย -       -       -       132,680 

 -       -       -       132,680 

     

หนีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ)     

บุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 11,951,082 -       11,951,082 -       

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 8,500,383 -       -       -       

 20,451,465 -       11,951,082 -       

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 903,393 -       -       -       

กจิการร่วมคา้ 916,583 747,368 916,583 747,368 

 1,819,976 747,368 916,583 747,368 

     

ดอกเบยีค้างจ่าย     

บรษิทัย่อย -       -       2,951 -       

 -       -       2,951 -       

     

เงินมดัจาํรบั     

บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  1,000,000 1,000,000 -       -       

 1,000,000 1,000,000 -       -       
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ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับรษิทัทเีกยีวขอ้งกนัทมีสีาระสําคญัสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    กิจการ  บริษทัที  บุคคลที     กิจการ  บริษทัที  บคุคลที  

  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เกียวข้องกนั  เกียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เกียวข้องกนั  เกียวข้องกนั  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์วัไป -       15,999 -       -       -       15,999 2,593,562 -        -       -       -       2,593,562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและคาํปรกึษา -       217,500 830,000 4,637,986 -       5,685,486 -       -        830,000 -       -       830,000 

รายไดค่้าเช่าทดีนิ -       -       -       6,695,838 -       6,695,838 90,000 -        -       -       -       90,000 

รายไดอ้นื -       -       -       -       -       -       2,277,576 -        -       -       -       2,277,576 

ดอกเบยีรบั -       -       653,867 2,403,836 -       3,057,703 51,107,990 -        653,867 -       -       51,761,857 

ซอืสนิคา้คงเหลอื -       -       -       173,727 -       173,727 1,094,502 -        -       -       -       1,094,502 

ซอือุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       81,000 -        -       -       -       81,000 

ซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       100,000 -        -       -       -       100,000 

ดอกเบยีจา่ย -       -       -       -       -       -       9,365 -        -       -       -       9,365 

ค่าซ่อมแซมและค่าบรกิารวชิาชพี -       -       -       12,962,345 -       12,962,345 475,908 -        -       11,089,817 -       11,565,725 

ค่าบรกิาร -       -       -       192,027 -       192,027 -       -        -       -       -       -       
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 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    กิจการ  บริษทัที  บุคคลที     กิจการ  บริษทัที  บคุคลที  

  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เกียวข้องกนั  เกียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เกียวข้องกนั  เกียวข้องกนั  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์วัไป -       5,832 -       -       -       5,832 3,137,064 -       -       -       -       3,137,064 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและคาํปรกึษา -       217,500 -       4,837,571 -       5,055,071 891,000 -       -       -       -       891,000 

รายไดค่้าเช่าทดีนิ -       -       -       6,000,000 -       6,000,000 1,590,000 -       -       -       -       1,590,000 

รายไดอ้นื -       -       9,700 -       -       9,700 46,000 -       9,700 -       -       55,700 

ดอกเบยีรบั -       -       520,227 -       -       520,227 39,743,507 -       520,227 -       -       40,263,734 

ซอืสนิคา้คงเหลอื -       -       -       9,250 -       9,250 912,472 -       -       -       -       912,472 

ซอือุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       49,774 -       -       -       -       49,774 

ซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       256,800 -       -       -       -       256,800 

ค่าซ่อมแซมและค่าบรกิารวชิาชพี -       -       -       11,023,080 -       11,023,080 391,405 -       -       11,023,080 -       11,414,485 

ค่าเช่าทดีนิ -       -       -       -       628,500 628,500 -       -       -       -       628,500 628,500 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร สําหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร     

   - เงนิเดอืนและผลประโยชน์     

        ระยะสนัอนื 29,332,292 27,687,953 15,329,564 14,010,732 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 979,409 955,443 280,793 339,817 
รวม 30,311,701 28,643,396 15,610,357 14,350,549 

 

ค) เงนิใหกู้้ยมืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกียวขอ้งกนั เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกียวขอ้งกนั มรีายการเคลอืนไหวสําหรบั

งวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสนั - บริษทัทีเกียวข้องกนั     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 36,599,881 40,106,960 5,691,557,468 4,013,084,205 

เงนิใหกู้ย้มืเพมิขนึระหว่างงวด/ปี -       -       618,000,000 2,502,000,000 

รบัชําระคนืระหว่างงวด/ปี -       -       -       (820,019,658) 

กําไร(ขาดทุน)ทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ     

   จากอตัราแลกเปลยีน 2,498,299 (3,507,079) 2,498,299 (3,507,079) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 39,098,180 36,599,881 6,312,055,767 5,691,557,468 
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เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัททีเกียวข้องกันคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

มรีายละเอยีดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสนั     

บรษิทัย่อย -       -       6,272,957,587 5,654,957,587 

กจิการร่วมคา้ 39,098,180 36,599,881 39,098,180 36,599,881 

 39,098,180 36,599,881 6,312,055,767 5,691,557,468 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะสนัแก่บรษิทัย่อยคงค้างเป็นเงนิใหกู้้ยมืทไีม่มี

หลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกํีาหนดรบัชาํระคนืเมอืทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบยีตามทตีกลงร่วมกนั 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการร่วมคา้คงคา้งเป็นเงนิใหกู้้ยมืทไีม่มี

หลกัประกนัในสกุลเงนิเรนมนิบิ และมกีําหนดรบัชําระคนืภายในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 โดยมอีตัราดอกเบยีตามทตีกลงร่วมกนั 

บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวแล้วทงัจาํนวนในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 

 

ง) เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

เงนิกู้ยืมระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกนั เป็นเงนิกู้ยมืระยะสนัจากบริษัทย่อย มรีายการเคลือนไหวสําหรบังวดสาม

เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินกู้ยืมระยะสนั - บริษทัย่อย     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       -       -       -       

เงนิใหกู้ย้มืเพมิขนึระหว่างงวด/ปี -       -       100,000,000 -       

รบัชําระคนืระหว่างงวด/ปี -       -       (65,000,000) -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี -       -       35,000,000 -       

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสนัจากบรษิัทย่อยคงคา้งเป็นเงนิกู้ยมืทไีม่มหีลกัประกันในสกุลเงนิบาท และมกํีาหนด

ชาํระคนืเมอืทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบยีตามทตีกลงร่วมกนั 
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29 ภาระผกูพนั 

 

29.1 ภาระผกูพนัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทได้ทําสญัญาเช่าทยีกเลิกไม่ได้เกียวข้องกับการเช่าทีดนิ อาคาร คอมพิวเตอร์ เครอืงตกแต่งและเครอืงใช้

สํานักงาน เครอืงมอืและอุปกรณ์ ยานพาหนะ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ค่าบรกิารทําความสะอาดและรกัษาความปลอดภยั  

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและ

ค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทไีม่สามารถยกเลกิได ้ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

ถึงกาํหนดชาํระ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 80,404,139 79,453,428 27,979,047 29,416,046 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 22,511,818 70,821,958 2,719,869 12,993,727 

เกนิกว่า 5 ปี -       219,345,308 -       6,000,000 

 102,915,957 369,620,694 30,698,916 48,409,773 

 

29.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ดงันี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคารและสาธารณูปโภค 206,980,292 209,451,934 113,698,013 137,473,201 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 38,288,460 40,191,885 5,588,714 8,856,494 

เครอืงตกแต่งและเครอืงใชส้ํานักงาน 8,826,683 9,871,885 -       -       

เครอืงมอืทางการแพทย์ 18,951,670 39,942,637 1,740,000 4,870,000 

คอมพวิเตอร์ 234,322 4,353,581 234,322 4,353,581 

อุปกรณ์ 4,264,744 4,114,120 852,473 1,526,967 

 277,546,171 307,926,042 122,113,522 157,080,243 

 



บริษทั ธนบรุี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

52 

 

29.3 ภาระผกูพนัอืน 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนัในการจ่ายชําระภาระผูกพนัอนื 

ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ต้นทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร     

   ทางการแพทย์ครบวงจร 1,684,883,757 1,693,988,742 -       -       

เงนิจองสทิธกิารเช่าทดีนิ 1,000,000 1,000,000 -       -       

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัการโฆษณา 29,838,433 15,994,432 19,300,600 1,285,056 

อนื 6,003,396 5,206,353 -       -       

 1,721,725,586 1,716,189,527 19,300,600 1,285,056 

 

30 หนีสินทีอาจเกิดขนึ และหนีสินคาํประกนั 

 

30.1 หนังสือคาํประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือคําประกันจากธนาคาร 

เพอืคาํประกนัการดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

คาํประกนัค่าไฟฟ้า 11,501,903 11,501,903 9,701,903 9,701,903 

คาํประกนัการบรหิาร และดําเนินงาน     

   ในส่วนงานรบัจา้งบรหิาร 35,497,125 32,757,025 35,497,125 32,757,025 

คาํประกนัการดําเนินงาน 29,370,948 36,647,981 -       -       

 76,369,976 80,906,909  45,199,028 42,458,928 
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30.2 การคาํประกนัให้แก่บริษทัทีเกียวข้องกนั 
 

บรษิทัย่อย 
 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ครงัท ี2/2562 เมอืวนัท ี21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการมมีตเิป็นเอกฉันท์

อนุมตัิการใหส้ตัยาบนัสําหรบัการทําสญัญาของบรษิัทย่อยแห่งหนึง โดยใหห้ลกัประกนัและรบัประกนัการจ่ายเงนิของบรษิัทย่อย

ใหก้บัผูร้บัเหมาเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 412.74 ลา้นบาท 
 

จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี5/2562 เมอืวนัท ี13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิ

การออกสญัญาคาํประกนัเพอืคาํประกนัหนีสนิของบรษิทัย่อยแห่งหนึงในวงเงนิคาํประกนัจํานวน 800.00 ลา้นบาท 
 

จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี1/2563 เมอืวนัที 30 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิ

การออกสญัญาคาํประกนัเพอืคาํประกนัหนีสนิของบรษิทัย่อยแห่งหนึงในวงเงนิคาํประกนัจํานวน 140.00 ลา้นบาท 
 

กจิการร่วมคา้ 
 

บรษิทัเป็นผูค้ําประกนัใหแ้ก่กิจการร่วมคา้สองแห่งในต่างประเทศตามทรีะบุใน Standby Letter of Credit ตามสดัส่วนการถอืหุ้น

ของบรษิทั สาํหรบัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ  
 

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมี Standby Letter of Credit เพือคําประกันให้แก่กิจการร่วมค้าในต่างประเทศเป็นวงเงิน  

9.60 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และ 13.00 ล้านเรนมนิบ ิ(วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 8.00 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และ 

13.00 ลา้นเรนมนิบ)ิ 
 

31 สญัญาทีสาํคญั 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มีสญัญาทีสําคญัเพิมเติมจากทีได้เปิดเผย 

ในงบการเงนิสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

32 คดีความทีถกูฟ้องร้อง 
 

บรษิทัย่อย 
 

1) บรษิทัย่อยแห่งหนึงไดย้นืฟ้องกรมทดีนิและส่วนราชการทเีกยีวขอ้งเนืองจากการเพกิถอนทดีนิของบรษิทั โดยมคีดคีวามคงคา้งดงันี 
 

1.1) บรษิัททําการฟ้องรอ้งเกยีวกับทดีนิ นส.3ก. 2 ฉบบั (คดดีํา) โดยศาลปกครองพพิากษาว่าเป็นการเพกิถอนหนังสอืสําคญั

แสดงสทิธิในทดีนิเฉพาะส่วนทอีอกโดยไม่ชอบดว้ยวธิีการทางกฎหมายกําหนด มใิช่เพกิถอนสทิธใินการครอบครองและ

การทําประโยชน์ในทีดิน ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องเมือวนัที 18 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยืนอุทธรณ์ 

โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

1.2) บรษิัททําการฟ้องร้องเกียวกับทีดิน นส.3ก. 1 ฉบับ (คดีดํา) โดยศาลปกครองพิพากษาว่ากรมทีดินเพิกถอนโดยไม่ชอบ 

เพราะออก นส.3ก. ผดิพลาดแล้วมาเพกิถอน เป็นการทําให้เจ้าของทดีนิเสยีหาย ศาลปกครองพพิากษาให้กรมทีดนิชําระเงนิ

จํานวน 1.51 ล้านบาท ใหก้บับรษิทัเมือวนัท ี18 มถุินายน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดยีงัไม่เป็นทพีอใจ บรษิทัไดย้นือุทธรณ์ไปยงั

ศาลปกครองสงูสุด โดย ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

1.3) บรษิทัย่อยทําการฟ้องรอ้งเกยีวกบัทดีนิ นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมทดีนิไดต้งัคณะกรรมการพจิารณาเพกิถอนหนังสอืสําคญั

แสดงสทิธทิอีอกโดยไม่ชอบดว้ยวธิกีารททีางกฎหมายกําหนด อย่างไรกต็าม ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ยงัไม่มคีาํสงัเพกิถอน 

โดยอยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการ 
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2) ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึงได้ถูกบริษัทคู่ค้าแห่งหนึงฟ้องร้องต่อศาลแพ่งให้ชําระค่าสินค้าเป็นจํานวนเงิน  

25.19 ล้านบาท พรอ้มดว้ยดอกเบยีในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิตน้ดงักล่าว ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยู่ระหว่างการพจิารณาคด ี

โดยบรษิัทย่อยจะทําการต่อสู้คดจีนถึงทสีุด ผู้บรหิารของบรษิัทย่อยคาดว่าจะชนะคดดีงักล่าว และเชอืมนัว่าคดดีงักล่าวจะไม่มี

ผลกระทบทเีป็นสาระสาํคญัต่อบรษิทั 

 

3) ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึงไดถู้กฟ้องรอ้งต่อศาลแพ่งธนบุรจีากบุคคลภายนอกใหจ้ดทะเบียนทดีนิทอียู่ระหว่าง

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์บรเิวณถนนประชาอุทิศเป็นภาระจํายอมเพือให้สามารถเข้า-ออกสญัจรสู่ถนนสาธารณะ 

เนืองจากโจทก์ไดส้ทิธภิาระจํายอมโดยอายุความ ทงันีทนายความของบรษิทัย่อยเหน็ว่าโอกาสทบีรษิทัย่อยจะต้องเปิดทางภาระ

จํายอมมน้ีอย โดย ณ วนัท ี19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ศาลแพ่งธนบุรไีดม้คีาํพพิากษายกฟ้องโจทก์ 

 

นอกจากนี บรษิัทย่อยยงัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งธนบุรจีากบุคคลดงักล่าวในเรอืงการครอบครองปรปักษ์ในทดีินบรเิวณถนน

ประชาอุทศิ เนืองจากบุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้ครอบครองทดีนินันโดยสงบและเปิดเผยมาโดยตลอดเป็นเวลานาน แต่อย่างไรกต็าม 

ทนายความของบรษิัทย่อยเชอืว่ามโีอกาสชนะคดสีูงเนืองจากนับจากวนัททีดีนิเป็นของบรษิัทย่อย โจทก์ยงัครอบครองไม่ครบ 10 ปี 

โจทก์ไม่อาจนับระยะเวลาเดิมทีครอบครองรวมได้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คดีนีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชันต้น 

ผู้บรหิารของบรษิัทย่อยได้พิจารณาแล้วและเชือมนัว่าจะไม่มีความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัเกิดขนึ บริษัทย่อยจงึไม่บันทึก

ประมาณการหนีสนิดงักล่าว ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 

บริษัทย่อยได้ทําการฟ้องกลับบุคคลดงักล่าวต่อศาลแพ่งธนบุรีว่าได้ทําการรุกลํามาในทีดินของบริษัทย่อย และได้เรยีกร้อง

ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงนิ 20.00 ล้านบาท พร้อมค่าเสียหายรายเดือนเดือนละ 200,000 บาท และให้บุคคลดงักล่าวขนย้าย

สงิของออกจากทดีนิของบรษิัทย่อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 บุคคลดงักล่าวยงันําทดีนิตรงส่วนนีไปปล่อยเช่าต่อบุคคลภายนอก 

บริษัทย่อยจึงได้ทําการเรียกค่าเสียหายเพิมเป็น 50.00 ล้านบาท ทนายความของบริษัทย่อยเชือว่ามีโอกาสชนะคดีสูง  

ส่วนค่าเสยีหายทเีรยีกรอ้งเป็นดุลพนิิจของศาล ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คดนีีอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลชนัต้น 

ผู้บรหิารของบรษิัทย่อยได้พิจารณาแล้วและเชือมนัว่าจะไม่มีความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัเกิดขนึ บริษัทย่อยจงึไม่บันทึก

ประมาณการหนีสนิดงักล่าว ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมอืวนัที 29 มกราคม พ.ศ. 2563 คดีทงัสองตกลงกันได้ ศาลอนุญาตให้บุคคลดงักล่าวถอนคําร้อง และอนุญาตให้บรษิัทย่อย 

ถอนฟ้องได ้จงึจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

 

33 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีในงบการเงิน 

 

บรษิทัใหญ่ 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครงัที 3/2563 เมอืวนัท ี3 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิโครงการซือหุ้นคืน 

เพอืบรหิารทางการเงนิ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 280 ลา้นบาท โดยเรมิตงัแต่วนัท ี21 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัท ี20 กนัยายน พ.ศ. 2563  

 

บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจํากดั (มหาชน) 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อยครงัทีพิเศษ/2563 เมอืวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ 

ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 25.80 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย 

ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัท ี27 เมษายน พ.ศ. 2563 
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