
บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูล

ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทัง้หมด 

ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
 

 

 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 970,928,314        495,381,393       642,572,880        304,192,411       

เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ 173,591              173,591             -                    -                   

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 9 35,397,229          35,357,328         15,264,235          15,257,633         

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 9 5,031,800           4,045,900           5,031,800           4,045,900           

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ (สุทธ)ิ 10 855,857,865        1,351,103,711     407,476,816        672,832,451       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ค) -                    -                   5,239,793,250      5,298,393,250     

สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 11 1,336,789,261      1,349,966,040     86,642,439          92,965,363         

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

ทางการแพทย์ครบวงจร 12 1,587,954,465      1,529,817,699     -                    -                   

ภาษมีลูค่าเพิม่ (สุทธ)ิ 27,711,508          28,390,497         -                    -                   

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 13 83,000,000          83,000,000         -                    -                   

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 10,414,515          15,090,224         1,546,111           3,445,944           

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,913,258,548      4,892,326,383     6,398,327,531      6,391,132,952     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระค า้ประกนั 15,464,589          15,463,100         -                    -                   

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 14 625,707,125        601,920,408       571,559,956        547,773,239       

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สุทธ)ิ 15 590,752,855        583,903,297       432,487,302        432,487,302       

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 16 -                    -                   7,400,016,139      7,200,016,139     

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ (สุทธ)ิ 15 750,600,347        781,042,516       898,012,168        898,012,168       

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน (สุทธ)ิ 1,810,306,808      1,810,617,318     -                    -                   

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 17 8,783,958,325      8,804,725,660     4,014,739,181      4,021,071,218     

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 18 2,285,010,753      2,331,426,686     37,630,046          38,794,478         

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย์ 22,152,053          24,877,520         3,610,108           5,398,411           

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 223,405,696        229,371,615       72,957,630          77,624,874         

เงนิจองสทิธกิารเช่าทีด่นิ 4,000,000           4,000,000           -                    -                   

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 19 177,365,198        177,627,754       -                    -                   

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (สุทธ)ิ 23,874,493          22,909,895         479,600              633,100             

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 15,312,598,242    15,387,885,769   13,431,492,130    13,221,810,929   

รวมสินทรพัย์ 20,225,856,790    20,280,212,152   19,829,819,661    19,612,943,881   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 20 3,212,613,647      2,862,121,668     2,994,708,600      2,629,708,600     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 21 1,027,570,043      1,096,395,411     509,593,621        587,630,135       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ง) -                    -                   7,700,000           61,200,000         

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 1,010,514,547      958,003,800       860,000,000        745,000,000       

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 23 41,689,674          45,952,635         10,663,862          9,966,347           

- หนี้สนิจากการซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,725,692          27,413,704         -                    -                   

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 6,797,371           3,728,664           6,483,378           3,517,774           

ภาษมีลูค่าเพิม่ (สุทธ)ิ 17,011,416          27,957,071         10,059,289          18,988,679         

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่

- ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 9,755,088           11,091,021         5,792,488           6,733,852           

- อืน่ 4,849,605           9,501,767           1,516,803           4,954,712           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,358,527,083      5,042,165,741     4,406,518,041      4,067,700,099     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 5,737,337,793      5,905,312,166     4,811,472,072      5,028,914,206     

หนี้สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 23 192,725,532        198,614,618       18,547,677          20,154,784         

หนี้สนิจากการซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,879,036          75,940,328         -                    -                   

เจา้หนี้ระยะยาวจากการซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 9,309,000           9,309,000           -                    -                   

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 19 275,677,051        270,580,402       85,240,273          77,183,108         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 441,759,996        444,480,602       335,623,656        340,707,745       

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 11,849,952          2,658,101           172,000              165,000             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,737,538,360      6,906,895,217     5,251,055,678      5,467,124,843     

รวมหน้ีสิน 12,096,065,443    11,949,060,958   9,657,573,719      9,534,824,942     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

4



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 
      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000        849,080,000       849,080,000        849,080,000       

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้
หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ 
      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 849,080,000        849,080,000       849,080,000        849,080,000       

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั (สุทธ)ิ 6,861,242,864      6,861,242,864     6,861,242,864      6,861,242,864     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 112,524,039        112,524,039       112,524,039        112,524,039       
   จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองหุน้ทุนซือ้คนื 25 105,026,490        105,026,490       105,026,490        105,026,490       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 646,251,529        861,664,016       2,011,149,184      1,937,641,286     
หุน้ทุนซือ้คนื 25 (105,026,490)       (105,026,490)      (105,026,490)       (105,026,490)      
ส่วนเกนิ(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย (1,099,805,884)     (1,099,805,884)    -                    -                   
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ 332,509,261        310,385,753       338,249,855        317,630,750       

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 7,701,801,809      7,895,090,788     10,172,245,942    10,078,118,939   
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 427,989,538        436,060,406       -                    -                   

รวมส่วนของเจ้ำของ 8,129,791,347      8,331,151,194     10,172,245,942    10,078,118,939   

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 20,225,856,790    20,280,212,152   19,829,819,661    19,612,943,881   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,365,167,128       1,648,805,281       1,082,942,922       1,227,981,879       

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 76,722,686           62,905,101           -                     -                     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 104,331,554         176,185,080         45,729,190           110,584,261         

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 20,000,975           52,277,795           -                     -                     

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (1,163,462,076)      (1,305,383,205)      (818,923,442)        (904,964,253)        

ตน้ทุนการขายสนิคา้ (52,243,889)          (40,345,005)          -                     -                     

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (107,036,266)        (163,314,362)        (55,595,487)          (110,570,320)        

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (13,296,569)          (31,262,720)          -                     -                     

ก ำไรขัน้ต้น 230,183,543         399,867,965         254,153,183         323,031,567         

รายไดอ้ื่น 17,920,166           53,598,757           60,002,321           68,710,338           

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 248,103,709         453,466,722         314,155,504         391,741,905         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (58,025,318)          (60,898,047)          (10,731,566)          (17,873,722)          

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (301,719,421)        (319,841,167)        (152,590,926)        (166,326,265)        

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในกจิการ

ร่วมคา้ก่อนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย -                     -                     -                     (236,158,221)        

ก าไร(ขาดทุน)อื่น

- ก าไรสุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น 964,430               5,360,676            1,365,756            7,286,062            

ค่าใชจ่้ายอื่น (2,518,310)           (2,179,208)           (2,441,073)           (64,666)               

ตน้ทุนทางการเงนิ (71,482,742)          (65,483,802)          (61,111,935)          (65,486,520)          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15 ข) 6,849,558            12,012,427           -                      -                      

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน

ในกจิการร่วมคา้ 15 ข) (32,286,200)          6,864,094            -                      -                      

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (210,114,294)        29,301,695           88,645,760           (86,881,427)          

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได้ 26 (12,907,678)          42,024,164           (14,336,851)          41,022,314           

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด (223,021,972)        71,325,859           74,308,909           (45,859,113)          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

6



บริษทั ธนบรีุ เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ก าไร(ขาดทุน)ทีย่งัไมร่บัรูจ้ากการการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ของเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 9, 14 24,772,617           (132,971,035)        24,772,617           (132,971,035)        

- ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ

กจิการร่วมคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 15 ข) 1,844,031            (64,322,630)          -                     -                     

- ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 19 (4,954,523)           26,594,208           (4,954,523)           26,594,208           

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด

- สทุธิจำกภำษี 21,662,125           (170,699,457)        19,818,094           (106,376,827)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (201,359,847)        (99,373,598)          94,127,003           (152,235,940)        

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (214,951,104)        82,535,323           74,308,909           (45,859,113)          

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (8,070,868)           (11,209,464)          -                     -                     

(223,021,972)        71,325,859           74,308,909           (45,859,113)          

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (193,288,979)        (88,164,134)          94,127,003           (152,235,940)        

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (8,070,868)           (11,209,464)          -                     -                     

(201,359,847)        (99,373,598)          94,127,003           (152,235,940)        

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส่วนของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (บาท) (0.25)                   0.10                    0.09                    (0.05)                   

จ านวนหุน้สามญัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 843,798,600         849,080,000         843,798,600         849,080,000         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ส่วนแบง่ก ำไรขำดทุน

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน(ขำด)ทุน เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ เบด็เสรจ็อ่ืน ภำษีเงินได้เก่ียวกบั รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกินมูลค่ำ - ทุนส ำรอง - ทุนส ำรอง จำกกำรลงทุน ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน ของกิจกำรร่วมค้ำ องคป์ระกอบของก ำไร องคป์ระกอบอ่ืนของ ผู้เป็นเจ้ำของของ ท่ีไม่มี ส่วนของ

เตม็มูลค่ำแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซ้ือคืน เพ่ิมในบริษทัย่อย ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ตำมวิธีส่วนได้เสีย ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนของเจ้ำของ บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจ้ำของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 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     

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

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

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 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     

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 849,080,000     6,861,242,864     112,524,039    105,026,490    861,664,016      (105,026,490)     (1,099,805,884)     379,830,062                  (9,491,732)             (59,952,577)             310,385,753           7,895,090,788    436,060,406     8,331,151,194     

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                -                  -               -               (461,383)           -                 -                   -                             -                      461,383                  461,383                 -                 -                -                   

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                -                  -               -               (214,951,104)     -                 -                   24,772,617                   1,844,031              (4,954,523)               21,662,125             (193,288,979)     (8,070,868)       (201,359,847)       

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 849,080,000     6,861,242,864     112,524,039    105,026,490    646,251,529      (105,026,490)     (1,099,805,884)     404,602,679                  (7,647,701)             (64,445,717)             332,509,261           7,701,801,809    427,989,538     8,129,791,347     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บำท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

กำรวดัมลูค่ำยุติธรรม

ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ำ ภำษีเงินได้เก่ียวกบั รวม

ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกินมลูค่ำ - ทนุส ำรอง - ทนุส ำรอง ด้วยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำน องคป์ระกอบของก ำไร องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วน

เตม็มลูค่ำแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซ้ือคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซ้ือคืน ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนของเจำ้ของ ของเจำ้ของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 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   

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

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

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 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     

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 849,080,000        6,861,242,864    112,524,039     105,026,490    1,937,641,286    (105,026,490)    379,799,750                         (62,169,000)                   317,630,750               10,078,118,939   

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    -                  -                -                (801,011)           -                 -                                     801,011                        801,011                     -                   

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                    -                  -                -                74,308,909        -                 24,772,617                           (4,954,523)                     19,818,094                 94,127,003         

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 849,080,000        6,861,242,864    112,524,039     105,026,490    2,011,149,184    (105,026,490)    404,572,367                         (66,322,512)                   338,249,855               10,172,245,942   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ก ำไรสะสม
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษเีงนิได้ (210,114,294)       29,301,695         88,645,760         (86,881,427)        

รายการปรบัปรงุ

คา่เผือ่(กลบัรายการ)

- ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

   - ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 10 157,265             7,010,542           778,679             7,394,862           

- สนิคา้เสือ่มสภาพ 11 436,429             185,531             -                   -                   

- การดอ้ยคา่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -                   374,379             -                   -                   

- การดอ้ยคา่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                   58,355               -                   -                   

- การลดลงของมลูคา่เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้กอ่นจดั

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

- การดอ้ยคา่เงนิประกนั -                   882,226             -                   -                   

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงนิประกนั -                   522,426             -                   -                   

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 9 -                   (93,621)              -                   -                   

ก าไรจากการวดัมลูคา่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย -                   (18,641,497)        -                   -                   

ก าไรทีร่บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการ

เงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 9 (39,901)              (97,335)              (6,602)                (31,999)              

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,062,654)          -                   (1,062,654)          -                   

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของ

เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบั -                   (2,672,870)          -                   (2,672,870)          

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 15 ข) (6,849,558)          (12,012,427)        -                   -                   

สว่นแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 15 ข) 32,286,200         (6,864,094)          -                   -                   

คา่เสือ่มราคา 215,356,947        183,427,895        83,146,215         72,469,408         

คา่ตดัจ าหน่าย 7,564,079           5,832,426           3,209,181           3,023,164           

ก าไรสทุธจิากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,449,444)          (252,255)            (112,520)            (249,359)            

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (658,342)            -                   -                   -                   

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 17 14,173               341,823             1,473                 64,666               

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 64,537               -                   -                   -                   

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,478,120           -                   2,478,120           -                     

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย -                   (3,068,577)          -                   -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 15,691,976         12,009,612         8,767,754           7,781,297           

เงนิปันผลรบั 14 -                   (4,613,949)          -                   (4,613,949)          

รายไดด้อกเบีย้รบั (1,028,305)          (3,089,066)          (44,458,596)        (51,715,648)        

ตน้ทุนทางการเงนิ 71,482,742         65,483,802         61,111,935         65,486,520         

123,329,970        254,025,021        202,498,745        246,212,886        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

(ไมร่วมผลกระทบของการซือ้

และการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 499,826,905        (187,488,650)       191,624,855        (41,111,168)        

สนิคา้คงเหลอื 12,740,350         (23,006,442)        6,322,924           (33,520,487)        

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

   ทางการแพทยค์รบวงจร (58,136,766)        (6,790,967)          -                   -                   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,005,752           11,553,303         1,899,833           (64,408)              

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 224,108             849,089             153,500             -                   

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (42,599,401)        (126,806,873)       (52,029,348)        (94,121,393)        

ภาษมีลูคา่เพิม่ (10,266,666)        (2,619,449)          (8,929,390)          1,603,867           

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (5,988,095)          (19,216,513)        (4,379,273)          (3,369,864)          

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 672,943             (4,885,911)          7,000                 167,000             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 24 (18,412,582)        (6,569,344)          (13,230,823)        (4,634,140)          

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 503,396,518        (110,956,736)       323,938,023        71,162,293         

เงนิสดรบัดอกเบีย้รบั 504,112             191,913             117,410,697        1,095,040           

      จ่ายดอกเบีย้เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (67,534,370)        (70,932,812)        (60,079,948)        (67,809,890)        

      จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลเงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (11,953,038)        (9,681,289)          (8,268,605)          (5,779,023)          

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 424,413,222        (191,378,924)       373,000,167        (1,331,580)          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ -                   (110,360)            -                   -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระค า้ประกนัเพิม่ขึน้ (1,489)                (150,000)            -                   -                     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรหรอืขาดทุน - เงนิสดรบั -                   30,000,000         -                   -                     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - เงนิสดจ่าย -                   (23,853)              -                   (23,853)              

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - เงนิสดจ่าย 16 ข) -                   -                     (200,000,000)       -                     

เงนิสดจ่ายหนี้สนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเชา่ -                   (1,000,000)          -                   -                     

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (155,483,960)       (654,652,400)       (93,440,700)        (85,809,712)        

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (10,133,903)        (5,268,514)          (6,434,792)          (1,523,389)          

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิภายใตส้นิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย -                   3,807,563           -                   -                     

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 188,959             294,670             125,645             282,109             

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 930,167             -                     -                   -                     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

- เงนิสดรบั 27 ค) 3,000,000           -                     175,600,000        -                     

- เงนิสดจ่าย 27 ค) (3,000,000)          -                     (117,000,000)       (618,000,000)       

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 

บรษิทัอืน่และเงนิลงทุนในตราสารทุน -                   895,368             -                   895,368             

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (164,500,226)       (626,207,526)       (241,149,847)       (704,179,477)       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 350,491,979        9,141,100           365,000,000        -                     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

- เงนิสดรบั 27 ง) -                   -                     -                   100,000,000        

- เงนิสดจ่าย 27 ง) -                   -                     (53,500,000)        (65,000,000)        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- เงนิสดรบั 22 50,000,000         1,070,500,000     50,000,000         900,000,000        

- เงนิสดจ่าย 22 (165,628,558)       (137,721,452)       (152,500,000)       (137,500,000)       

เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนยีมเงนิกู้ (450,000)            (460,000)            (450,000)            -                     

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - เงนิตน้ (9,464,893)          (10,470,781)        (2,668,979)          (2,337,599)          

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบีย้ (3,463,038)          (3,777,648)          (263,072)            (317,651)            

จ่ายช าระหนี้สนิจากการซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (6,749,304)          (7,554,609)          -                   -                     

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลหุน้สามญั (150,454)            (1,286,127)          (150,454)            (1,286,127)          

เงนิสดจ่ายปันผลของบรษิทัยอ่ยทีจ่่าย

ใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (14,461)              -                     -                     -                     

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 214,571,271        918,370,483        205,467,495        793,558,623        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 474,484,267        100,784,033        337,317,815        88,047,566         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 495,381,393        662,477,914        304,192,411        420,609,717        

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,062,654           -                     1,062,654           -                     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 970,928,314        763,261,947        642,572,880        508,657,283        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

ลกูหนี้จากการขายสนิทรพัยถ์าวร 22,500               22,500               -                   -                     

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

เจา้หนี้จากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด 21 91,631,747         148,081,313        49,227,806         64,192,087         

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนระหว่างงวด 21 32,502,608         4,409,294           -                   2,908,260           

เงนิปันผลคา้งจ่าย 21 14,474,275         13,528,797         14,474,275         13,132,152         

เงนิประกนัคา่กอ่สรา้ง 21 140,658,659        139,689,052        10,790,478         7,430,585           

เจา้หนี้จากการโอนยา้ยพนกังาน 24 -                   -                     621,020             -                     

โอนสนิทรพัยถ์าวรไปเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                   6,338,620           -                   -                     

โอนสนิทรพัยถ์าวรไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากการ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัิ -                   38,706,519         -                   14,156,955         

โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สนิทรพัยไ์ปเป็น

- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 17 6,200,186           2,042,830           3,305,350           1,102,960           

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ

- ณ วนัที ่1 มกราคม 23 244,567,253        41,270,564         30,121,131         14,818,316         

- รายการปรบัปรงุจากการน ามาตรฐานการรายงาน

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

- เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 18 1,972,488           36,002,821         1,759,387           1,995,955           

- การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ 18 (2,659,642)          -                     -                   -                     

- โอนเปลีย่นประเภทจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ -                   5,457,492           -                   -                     

- โอนเปลีย่นประเภทจากหนี้สนิภายใตส้ญัญาสทิธกิารเชา่ -                   61,200,000         -                   -                     

- ดอกเบีย้จ่าย 3,463,038           3,777,648           263,072             317,651             

- กระแสเงนิสดจ่าย (12,927,931)        (14,248,429)        (2,932,051)          (2,655,250)          

- ณ วนัที ่31 มนีาคม 23 234,415,206        285,586,415        29,211,539         36,730,076         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

สาํนักงานแห่งใหญ่ : ตัง้อยู่เลขที ่34/1 ถนนอสิรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

สาํนักงานสาขา 1 : ตัง้อยู่เลขที ่43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

สาํนักงานสาขา 2 : ตัง้อยู่เลขที ่18 ถนนอนุภาษภูเกต็การ ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 

สาํนักงานสาขา 3 : ตัง้อยู่เลขที ่261/40 หมู่ที ่10 ตาํบลหนองปรอื อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี20150 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัในกจิการโรงพยาบาล โดยมบีรษิทัย่อยประกอบธุรกจิอื่น ๆ ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ

ขอ้ 16 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผล

การดําเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิกจิการ

โรงพยาบาลและกลุ่มธุรกิจ Healthcare Solution Provider ซึ่งมตี้นทุนสูงขึ้นจากการใช้เครื่องป้องกนัการติดเชื้อ ขณะที่จํานวนผู้ใช้บรกิาร

รกัษาพยาบาลลดลง 

 

เน่ืองจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทําให้มีการควบคุมและจํากัดการเดินทางของกลุ่มลูกค้า  

จงึส่งผลให้เกิดการลดลงของจํานวนผู้ใชบ้รกิารรกัษาพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลระดบัทุตยิภูมซิึ่งได้รบักระทบมากกว่าโรงพยาบาล

ระดบัตติยภูม ิ(รกัษาโรคซบัซ้อน เช่น มะเรง็ สมอง หวัใจ) เน่ืองจากคนไข้ที่ไม่จําเป็นเร่งด่วนได้ชะลอการเข้าการรกัษา นอกจากน้ีลูกค้า

จากการขายห้องชุดชะลอการตดัสนิใจจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้จากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการลดลง 

อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไดใ้ห้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์ การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดป้ระเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

รวมทัง้การวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีการขยายฐานลูกค้าในประเทศ รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

เพื่อบรหิารทรพัยากรของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบัญชทีี่ใช้ในการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี  

 

1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอื

ปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

การยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อผลการดําเนินงานสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 

มนีาคม พ.ศ. 2564  

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 

 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธรุกิจ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดนํ้าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ ซึ่ง

ไดใ้หค้ํานิยามของธุรกจิใหม่ โดยกําหนดใหก้ารไดม้าซึง่ธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยัการนําเขา้และกระบวนการทีส่ําคญัเป็นอย่าง

น้อย ซึ่งเมื่อนํามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสําคัญที่ทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ 

“ผลผลติ” โดยให้ความสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่ห้กบัลูกคา้ และตดัเรื่องการอ้างองิความสามารถในการลดต้นทุนออกไป 

ซึง่ผลจากการปรบัปรุงดงักล่าวทําใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่เขา้ขา่ยเป็นการซื้อสนิทรพัยม์ากขึน้ 

 

5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบังคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบังคบัใช้ในรอบระยะเวลา

รายงานปัจจุบนัมดีงัน้ี 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สัญญาเช่า เกี่ยวกับแนวผ่อนปรนในทาง

ปฏิบตักิรณีมกีารเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เขา้เงื่อนไขทีกํ่าหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง (เช่น การทดแทน

อตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี้ยอ้างองิใหม่ซึง่เป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 

โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัปรุงซึ่งสะทอ้นการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย เพื่อคดิลดค่าเช่าจ่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาต

ใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่นําแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจุบนั 
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6 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นัียสําคญัมาใชใ้นการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการและ

แหล่งทีม่าของข้อมูลทีส่ําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

7 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที่มูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

  มูลค่ายุติธรรม 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 ระดบั บาท บาท  บาท  บาท 

      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 1 495,362,441 470,549,923 475,229,447 450,450,228 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 2 170,773,713 170,773,713 116,626,544 116,626,544 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของลําดบัขัน้มลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารคาํนวณหามลูค่ายุตธิรรม 
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8 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

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

กจิการโรงพยาบาล และ (5) กจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (บางส่วน) สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท) 

       กิจการพฒันาและจาํหน่าย      

   กิจการบริหารจดัการ กิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้  การตดัรายการบญัชี   

 กิจการโรงพยาบาล โรงพยาบาล Healthcare Solution Provider ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ระหว่างกนั รวม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
               

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,369,081,657 1,651,084,488 -        -        -        -        -        -        -        -        (3,914,529) (2,279,207) 1,365,167,128 1,648,805,281 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ -        -        -        -        77,798,358 64,424,401 -        -        -        -        (1,075,672) (1,519,300) 76,722,686 62,905,101 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 480,000 830,000 98,893,564 164,312,532 2,283,468 2,511,153 4,163,780 10,756,120 -        -        (1,489,258) (2,224,725) 104,331,554 176,185,080 

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด -        -        -        -        20,000,975 52,277,795 -        -        -        -        -        -        20,000,975 52,277,795 

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (1,151,982,109) (1,293,565,758) -        -        -        -        -        -        -        -        (11,479,967) (11,817,447) (1,163,462,076) (1,305,383,205) 

ตน้ทุนการขายสนิคา้ -        -        -        -        (53,546,105) (40,379,792) -        -        -        -        1,302,216 34,787 (52,243,889) (40,345,005) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (480,000) (830,000) (107,984,201) (162,578,850) (2,583,814) (1,440,986) (3,232,018) (4,519,177) -        -        7,243,767 6,054,651 (107,036,266) (163,314,362) 

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด -        -        -        -        (13,519,530) (31,540,452) -        -        -        -        222,961 277,732 (13,296,569) (31,262,720) 

กําไรขัน้ตน้จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 217,099,548 357,518,730 (9,090,637) 1,733,682 30,433,352 45,852,119 931,762 6,236,943 -        -        (9,190,482) (11,473,509) 230,183,543 399,867,965 
               

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่ไดปั้นส่วน:               

   รายไดอ้ื่น             17,920,166 53,598,757 

   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร             (359,744,739) (380,739,214) 

   กําไร(ขาดทุน)อื่น             964,430 5,360,676 

   ค่าใชจ้่ายอื่น             (2,518,310) (2,179,208) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ             (71,482,742) (65,483,802) 

   ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน               

      - บรษิทัร่วม             6,849,558 12,012,427 

      - กจิการร่วมคา้             (32,286,200) 6,864,094 

   (ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้             (12,907,678) 42,024,164 

กําไร(ขาดทุน)สําหรบังวด             (223,021,972) 71,325,859 
               

จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้:               

   เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ -        -        -        -        97,611,916 116,414,180 -        -        -        -        (1,075,672) (1,519,300) 96,536,244 114,894,880 

   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 1,369,561,657 1,651,914,488 98,893,564 164,312,532 2,470,885 2,799,169 4,163,780 10,756,120 -        -        (5,403,787) (4,503,932) 1,469,686,099 1,825,278,377 

 1,369,561,657 1,651,914,488 98,893,564 164,312,532 100,082,801 119,213,349 4,163,780 10,756,120 -        -        (6,479,459) (6,023,232) 1,566,222,343 1,940,173,257 
 

สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัรบัรูร้ายไดแ้บบตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
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 งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (บาท) 

    กิจการพฒันาและจาํหน่าย    

  กิจการบริหารจดัการ กิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้    

 กิจการโรงพยาบาล โรงพยาบาล 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. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

               

สนิทรพัย์ตามส่วนงาน 10,138,493,114 9,612,085,387 420,750,234 519,495,729 4,293,949,693 4,618,714,989 20,124,366 27,137,820 6,245,668 4,608,790 728,294,130 743,893,159 15,607,857,205 15,525,935,874 

เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 1,330,499,470 1,330,499,470 -       -       -       -       -       -       -       -       10,853,732 34,446,343 1,341,353,202 1,364,945,813 

สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน 14,449,326,494 14,728,014,666 144,637,300 152,103,655 49,071,153 47,153,488 300,000 300,000 1,845,961,977 1,846,234,444 (13,212,650,541) (13,384,475,788) 3,276,646,383 3,389,330,465 

รวมสนิทรพัย ์ 25,918,319,078 25,670,599,523 565,387,534 671,599,384 4,343,020,846 4,665,868,477 20,424,366 27,437,820 1,852,207,645 1,850,843,234 (12,473,502,679) (12,606,136,286) 20,225,856,790 20,280,212,152 

               

หนี้สนิตามส่วนงาน 10,623,722,298 7,597,574,249 123,124,093 140,650,741 3,571,788,232 3,578,257,280 28,953,025 30,997,508 1,410,293 1,026,963 (5,449,472,982) (5,496,135,456) 8,899,524,959 5,852,371,285 

หนี้สนิที่ไม่ไดปั้นส่วน  3,299,080,528 6,345,660,407 52,725,663 117,709,069 108,315,283 215,872,391 7,956,361 9,362,854 -       -       (271,537,351) (591,915,048) 3,196,540,484 6,096,689,673 

รวมหนี้สนิ 13,922,802,826 13,943,234,656 175,849,756 258,359,810 3,680,103,515 3,794,129,671 36,909,386 40,360,362 1,410,293 1,026,963 (5,721,010,333) 6,088,050,504 12,096,065,443 11,949,060,958 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

20 

 

9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (สินทรพัยห์มุนเวียน) 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มกจิการเป็นเงนิลงทุนระยะสัน้ในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน

ทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมมรีายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ผ่านกาํไรหรือ 

 ขาดทุน 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ 

 เบด็เสรจ็อ่ืน 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ผ่านกาํไรหรือ 

 ขาดทุน 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ 

 เบด็เสรจ็อ่ืน 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาทุนต้นงวด  34,255,780 6,248,671 14,194,831 6,248,671 

บวก เงนิลงทุนเพิม่ในระหว่างงวด -       -       -       -       

หกั จําหน่ายเงนิลงทุนในระหว่างงวด -       -       -       -       

ราคาทุนปลายงวด 34,255,780 6,248,671 14,194,831 6,248,671 

กําไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่รบัรูจ้ากการตมีลูค่ายุตธิรรม 1,141,449 (1,216,871) 1,069,404 (1,216,871) 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด  35,397,229 5,031,800 15,264,235 5,031,800 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูกํ้าไรจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 39,901 บาท และ 6,602 บาท ตามลําดบั 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทรบัรู้กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์

ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 985,900 บาท 

 

สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มีการจําหน่ายสินทรพัย์ทางการเงนิ (สําหรบังวด 

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : กลุ่มกจิการมกํีาไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ จํานวน 93,621 บาท) 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน 

 

มูลค่ายุตธิรรมวดัตามราคาเสนอซื้อล่าสุดที่อ้างอิงจากศูนย์ซื้อขายตราสาร ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีมูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ 

ในระดบัที ่1 ของลําดบัขัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
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10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

      

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น (สุทธ)ิ  766,779,654 1,264,868,338 235,743,590 432,311,176 

 - บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั  27 ก) 6,867,310 6,763,807 48,305,850 46,557,568 

  773,646,964 1,271,632,145 284,049,440 478,868,744 

      

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัอื่น (สุทธ)ิ  15,953,591 14,786,603 9,624,081 5,341,154 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ก) 37,016,346 36,996,417 13,352,572 13,516,138 

  52,969,937 51,783,020 22,976,653 18,857,292 

      

ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัอื่น  1,408,932 1,379,729 1,460 6,543 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  27 ก) 5,248,806 4,753,816 92,739,579 165,686,597 

  6,657,738 6,133,545 92,741,039 165,693,140 

      

เงนิทดรองจ่าย - บรษิทั / บุคคลอื่น  1,645,982 1,806,282 589,953 1,006,365 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้คงเหลอื  1,561,114 -       -       -       

ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้า  3,000,000 -       -       -       

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  16,376,130 19,748,719 7,119,731 8,406,910 

  855,857,865 1,351,103,711 407,476,816 672,832,451 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัชําระคืนเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั ผู้บรหิารจงึพจิารณา 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั จํานวน 44.66 ลา้นบาท 
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ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้ แยกรายละเอยีดตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน (สุทธิ)     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 215,577,627 311,490,523 103,390,541 123,676,381 

อายุหน้ีคา้งชาํระ     

   1 - 90 วนั 96,049,506 214,659,836 19,865,649 25,009,220 

   91 - 180 วนั 111,693,945 187,788,472 8,057,560 3,310,659 

   181 - 365 วนั 99,472,502 135,691,017 4,121,031 6,498,314 

   มากกว่า 365 วนั 136,188,858 139,346,214 61,713,841 59,343,937 

 658,982,438 988,976,062 197,148,622 217,838,511 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (84,943,794) (84,111,599) (59,969,784) (59,191,105) 

 574,038,644 904,864,463 137,178,838 158,647,406 

ลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 192,741,010 360,003,875 98,564,752 273,663,770 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น (สุทธ)ิ 766,779,654 1,264,868,338 235,743,590 432,311,176 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 137,827 175,465 11,012,555 4,118,921 

อายุหน้ีคา้งชาํระ     

   1 - 90 วนั 2,549 158,710 1,966,118 5,659,531 

   91 - 180 วนั -       -       5,657,272 7,280,441 

   181 - 365 วนั 656,000 830,000 14,132,835 14,805,124 

   มากกว่า 365 วนั 5,935,553 5,464,251 15,537,070 14,693,551 

 6,731,929 6,628,426 48,305,850 46,557,568 

ลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 135,381 135,381 -       -       

ลูกหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,867,310 6,763,807 48,305,850 46,557,568 

 

เน่ืองจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี
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การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่นมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2564 

 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563 

 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2564 

 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ - ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ (81,345) (154,891) (81,345) (154,891) 

อายุหน้ีคา้งชาํระ     

 1 - 90 วนั (588,179) (3,016,824) (431,854) (279,792) 

 91 - 180 วนั (2,739,155) (2,006,068) (290,501) (103,662) 

 181 - 365 วนั (7,361,430) (18,470,797) (2,279,695) (3,829,164) 

  มากกว่า 365 วนั (74,173,685) (60,463,019) (56,886,389) (54,823,596) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (84,943,794) (84,111,599) (59,969,784) (59,191,105) 
 

การเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า - กิจการอื่น สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 

31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

  ณ วนัที ่1 มกราคม - คาํนวณตาม TFRS 9 (84,111,599) (45,965,568) (59,191,105) (36,050,630) 

บวก  ตัง้เพิม่ในระหว่างงวด/ปี (1,844,523) (47,255,046) (1,632,899) (31,533,414) 

หกั  ตดัจําหน่ายระหว่างงวด/ปี -       156,803 -       -       

หกั  โอนกลบัในระหว่างงวด/ปี - รบัชาํระ 1,012,328 8,952,212 854,220 8,392,939 

ค่าเผื่อปลายงวด/ปี - คํานวณตาม TFRS 9 (84,943,794) (84,111,599) (59,969,784) (59,191,105) 
 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มกีารตดัจําหน่ายหน้ีสญู (สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : กลุ่มกจิการและบรษิทัมกีารตดัจําหน่ายหน้ีสญูจํานวน 230,344 บาท และ 213,500 บาท ตามลําดบั) 
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11 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยาและเวชภณัฑ์ 128,715,365 138,461,126 81,179,651 86,914,541 

อุปกรณ์การแพทย ์ 98,345,612 88,580,875 -       -       

พสัดุและวสัดุสิน้เปลอืง 12,235,056 12,323,230 5,519,348 6,107,382 

หอ้งชุดเพื่อขาย 1,102,399,895 1,114,072,449 -       -       

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ - ยาและเวชภณัฑ ์ (3,335,631) (2,010,681) -       -       

  - อุปกรณ์การแพทย ์ (5,229,183) (6,117,704) -       -       

  - พสัดุ (56,560) (56,560) (56,560) (56,560) 

สนิคา้ระหว่างทาง - อุปกรณ์การแพทย ์ 3,714,707 4,713,305 -       -       

 1,336,789,261 1,349,966,040 86,642,439 92,965,363 

 

• ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพสาํหรบัยาและเวชภณัฑ ์และพสัดุรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลในกําไรหรอืขาดทุน 

• ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพสาํหรบัอุปกรณ์การแพทย์รบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการขายสนิคา้ในกําไรหรอืขาดทุน 

 

12 ต้นทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

    บาท  บาท 

     

ทีด่นิเพื่อการพฒันา   1,092,761,605 1,092,761,605 

งานระหว่างก่อสรา้งและตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วกบัโครงการ   467,447,506 412,784,152 

ดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุน   27,745,354 24,271,942 

   1,587,954,465 1,529,817,699 

 

ตน้ทุนการกูย้มืของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 27.75 ลา้นบาท (สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 24.27 ลา้นบาท) เกดิจากการกูย้มืมาเพื่อพฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทย์ครบวงจร ซึง่มอีตัราการตัง้ขึน้เป็น

ทุนรอ้ยละ 2.01 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.25) 
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13 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ทีด่นิ 83,000,000 83,000,000 

 83,000,000 83,000,000 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายประเภททีด่นิเป็นที่ดนิของบรษิัท

ย่อยหน่ึงแห่ง ซึ่งได้ทําสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิกบับรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั บรษิัทย่อยจงึจดัประเภทที่ดนิดงักล่าวจากเดมิที่แสดงเป็นที่ดนิ 

อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายดว้ยมูลค่าตามบญัช ี 

 

14 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน) 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มกจิการ – ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน มรีายการเคลื่อนไหว

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

 บาท บาท 
   

ราคาทุนต้นงวด 553,286,481 499,139,312 

บวก  เงนิลงทุนเพิม่ระหว่างงวด -       -       

หกั  จําหน่ายเงนิลงทุนระหว่างงวด -       -       

กําไรทีย่งัไม่รบัรูจ้ากการตมีลูค่ายุตธิรรม 72,420,644 72,420,644 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด 625,707,125 571,559,956 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้รบัเงนิปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน  

(สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจํานวน 4,613,949 บาท) 
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สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทรบัรู้กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์

ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการจํานวน 23,786,717 บาท 

(สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : กลุ่มกิจการและบรษิัทรบัรู้ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย ์

ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจํานวน 131,077,585 บาท) 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดดว้ยราคาเสนอซื้อล่าสุดทีอ่า้งองิจาก

ศูนย์ซื้อขายตราสาร ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีมลูค่ายุตธิรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 ของลําดบัขัน้ของมลูค่ายุตธิรรม สําหรบัเงนิลงทุน

ในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กลุ่มกิจการและบรษิัทวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้้อมูล 

ทีส่งัเกตไดอ้ย่างมนัียสําคญั และอา้งองิจากประมาณการของกจิการ มลูค่ายุตธิรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของลําดบัขัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการร่วมค้า (สุทธิ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

    ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย) มูลค่าเงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้   ยงัไม่ได้  

   ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

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

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ  ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

         

บริษทัร่วม 

บรษิทั อุบลรกัษ์ จํากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน  34.52  34.52 344,607,488 340,510,413 272,762,500 272,762,500 

บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจํากดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน  31.87  31.87 246,145,367 243,392,884 159,724,802 159,724,802 

     590,752,855 583,903,297 432,487,302 432,487,302 

         

กิจการร่วมค้า         

Ar Yu International Health Care Company Limited สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ โรงพยาบาลเอกชน  40.00  40.00 750,600,347 781,042,516 898,012,168 898,012,168 

     750,600,347 781,042,516 898,012,168 898,012,168 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการมกีารทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ โดยพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าวจากผลการดําเนินงานทีผ่่านมา และทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต

ของบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ รวมทัง้ปัจจยัอื่น 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม (สุทธิ) และกิจการร่วมค้า (สุทธิ) สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัร่วม     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 583,903,297 565,681,130 432,487,302 432,487,302 

ส่วนแบ่งผลกําไรระหว่างงวด/ปี 6,849,558 32,335,722 -       -       

เงนิปันผลรบัระหว่างงวด/ปี -       (14,113,555) -       -       

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สุทธ)ิ 590,752,855 583,903,297 432,487,302 432,487,302 
     

กิจการร่วมค้า     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สทุธ)ิ 781,042,516 1,266,065,713 898,012,168 1,580,663,372 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ระหว่างงวด/ปี (32,286,200) 2,278,490 -       -       

ส่วนแบ่งกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น     

   ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 1,844,031 (12,593,950) -       -       

กลบัรายการส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       (46,856,251) -       -       

โอนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย ์     

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

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน     

   ก่อนจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัย ์     

   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย -       -       -       (236,158,221) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สุทธ)ิ 750,600,347 781,042,516 898,012,168 898,012,168 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) และเกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ก) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัดงัต่อไปน้ี 

 
       ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีราคาทุน เงินปันผลรบั 

       ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

   ทุนชาํระแล้ว (จาํนวนเงิน) สดัส่วนการถือหุ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วนัท่ี 31 มีนาคม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว         

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   ค่าเผ่ือการ  มูลค่าเงินลงทุน   ค่าเผ่ือการ มูลค่าเงินลงทุน  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 จดัตัง้ขึ้น   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  มูลค่าเงินลงทุน ด้อยค่าเงินลงทุน  (สทุธิ)  มูลค่าเงินลงทุน ด้อยค่าเงินลงทุน  (สทุธิ)  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

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 ีเวลบอีิ้ง จํากดั  ไทย ธุรกจิบรกิารทางการแพทยเ์พื่อผูสู้งอายุ             

        และทีพ่กัอาศยั 1,500,000,000 1,300,000,000  99.99  99.99 1,500,000,000 -        1,500,000,000 1,300,000,000 -        1,300,000,000 -        -        

บรษิทั ทนัตสยาม จํากดั  ไทย จําหน่ายยา และวสัดุเครื่องมอืทางทนัตกรรม 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 เรยีลตี้ จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 1,960,000,000 1,960,000,000  100.00  100.00 2,311,597,350 -        2,311,597,350 2,311,597,350 -        2,311,597,350 -        -        

บรษิทั ธนบุรพีฒันาทีด่นิ จํากดั ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 1,270,000,000 1,270,000,000  99.86  99.86 1,268,256,400 (798,256,400) 470,000,000 1,268,256,400 (798,256,400) 470,000,000 -        -        

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 -        -        

       8,234,384,306 (834,368,167) 7,400,016,139 8,034,384,306 (834,368,167) 7,200,016,139 -        -        

 
   ทุนชาํระแลว้ (จาํนวนเงิน) สดัส่วนการถือหุ้น 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 จดัตัง้ขึ้น   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

บริษทัยอ่ยโดยอ้อม ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ  บาท  บาท  บาท  บาท 

       

บรษิทั ธนบุร ีพรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ไทย กจิการรบัจา้งบรหิารจดัการในกจิการ     

   (ถอืหุน้โดย บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จาํกดั)     เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ุกชนิด 4,000,000 4,000,000  99.99  99.99 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีราคาทุน 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 7,200,016,139 5,470,016,139 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ระหว่างงวด/ปี 200,000,000 1,730,000,000 

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สุทธ)ิ 7,400,016,139 7,200,016,139 

 

การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จํากดั 

 

จากการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุน 

จดทะเบียนจากเดิม 1,300,000,000 บาท (หุ้นสามญั 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 

1,500,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

20,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที ่

5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 นอกจากน้ี บรษิทัย่อยไดจ่้ายชาํระคนืเงนิกูย้มืจากบรษิทัใหญ่พรอ้มดอกเบีย้จํานวน 200.00 ลา้นบาท 

 

จากการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหเ้พิม่เงนิลงทุนใน

บรษิัทย่อย - บรษิัท ธนบุร ีเวลบีอิ้ง จํากดั โดยการซื้อหุน้เพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นสําหรบัหุน้สามญัจํานวน 20,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท) รวมเป็นเงนิ 200,000,000 บาท การลงทุนเพิม่ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสดัส่วนการถอืครองของบรษิทั บรษิทัจ่ายชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการได้พจิารณาทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ

บริษัทย่อยรวมทัง้ปัจจัยอื่น ๆ แล้วเห็นสมควรให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน 

เฉพาะกจิการเป็นจํานวน 834.37 ลา้นบาท 
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17 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ขอ้มูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 

   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด  8,804,725,660 4,021,071,218 

ซื้อสนิทรพัย์ 142,628,165 70,599,607 

โอนมาจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย์ 6,200,186 3,305,350 

ตน้ทุนการกูย้มื 112,022 -       

จําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (39,515) (13,125) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (14,173) (1,473) 

ค่าเสื่อมราคา (169,654,020) (80,222,396) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  8,783,958,325 4,014,739,181 

 

ตันทุนการกู้ยืมของกลุ่มกิจการสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 0.11 ล้านบาท (สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11.31 ล้านบาท) เกิดจากการกู้ยมืมาเพื่อสรา้งส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 

อุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใช ้และไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 2.70 (วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 2.25 - 3.15) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุน

การกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิกูย้มืทีนํ่ามาใชใ้นการก่อสรา้ง 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยสองแห่งมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศไทยจํานวน  

291.80 ลา้นบาท วงเงนิดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจํานองทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งบางรายการของบรษิทัย่อยสองแห่งดงักล่าว 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายการของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าต้นทุนจํานวน 944.42 ล้านบาท  

(วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 944.25 ล้านบาท) ได้ถูกจดจํานองไว้กับสถาบันการเงนิเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญช ี

วงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และหนังสอืคํ้าประกนั (หมายเหตุ 20, 22 และ 30) 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ขอ้มูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด  2,331,426,686 38,794,478 

เพิม่ระหว่างงวด 1,972,488 1,759,387 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ (สุทธ)ิ (2,659,642) -       

ตดัจําหน่ายเน่ืองจากสิน้สุดสญัญาเช่าระหว่างงวด (สุทธ)ิ (64,537) -       

ค่าเสื่อมราคา (45,664,242) (2,923,819) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  2,285,010,753 37,630,046 

 

19 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี(สุทธิ) สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (92,952,648) (111,399,266) (77,183,108) (77,617,688) 

เพิม่(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 26) (404,682) 7,690,321 (3,102,642) (10,321,717) 

เพิม่(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (4,954,523) 10,731,953 (4,954,523) 10,731,953 

เพิม่(ลด)ในกําไรสะสม -       24,344 -       24,344 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (98,311,853) (92,952,648) (85,240,273) (77,183,108) 

     

สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ)     

   ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 177,365,198 177,627,754 -       -       

   - หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (275,677,051) (270,580,402) (85,240,273) (77,183,108) 

 (98,311,853) (92,952,648) (85,240,273) (77,183,108) 
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20 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคาร 3,034,708,600 2,754,708,600 2,994,708,600 2,629,708,600 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 11,979,977 5,006,165 -       -       

ทรสัตร์ซีที 60,202,008 52,717,613 -       -       

เลตเตอรอ์อฟเครดติ 105,723,062 49,689,290 -       -       

 3,212,613,647 2,862,121,668 2,994,708,600 2,629,708,600 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคาร  อตัราดอกเบีย้ 

 ตลาดเงนิและ 

 MLR รอ้ยละ 5.47 

 อตัราดอกเบีย้ 

 ตลาดเงนิและ 

 MLR รอ้ยละ 5.47 

  

 อตัราดอกเบีย้ 

 ตลาดเงนิ 

  

 อตัราดอกเบีย้ 

 ตลาดเงนิ 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร  MOR  MOR -       -       

ทรสัตร์ซีที  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้         

  ตลาดเงนิ  ตลาดเงนิ -       -       

เลตเตอรอ์อฟเครดติ  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้         

  ตลาดเงนิ  ตลาดเงนิ -       -       

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคารของกลุ่มกจิการเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทชําระคนืเมื่อทวงถาม และตัว๋สญัญาใช้

เงนิอายุไม่เกนิ 6 เดอืน และมกํีาหนดชําระคนืในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภท

ชาํระคนืเมื่อทวงถามและตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายุไม่เกนิ 6 เดอืน และมกํีาหนดชําระคนืในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564) และเฉพาะบรษิทัเป็น 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม และตัว๋สญัญาใช้เงนิอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2564 (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ตัว๋สญัญาใช้เงนิประเภทชําระคนืเมื่อทวงถาม และตัว๋สญัญาใช้เงนิอายุไม่เกิน 6 เดือน 

และมกํีาหนดชาํระคนืในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564) 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทรสัต์รซีีทของกลุ่มกิจการเป็นสนิเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

ซึง่เป็นสนิเชือ่ระยะสัน้อายุไม่เกนิ 180 วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการซื้อเวชภณัฑ์และอุปกรณ์การแพทยจ์ากต่างประเทศ 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เลตเตอร์ออฟเครดติของกลุ่มกจิการเป็นสนิเชื่อจากธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึง ซึง่เป็นสนิเชื่อระยะสัน้อายุไม่เกนิ 180 วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการจ่ายเงนิใหก้บัผูร้บัเหมาของบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง 
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กลุ่มกจิการมวีงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนสําหรบัเลตเตอร์ออฟเครดติต่างประเทศ และทรสัต์รซีทีกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมวีงเงนิ

สนิเชื่อทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจํ้านวน 100.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นวงเงนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมระหว่าง 

บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง 

 

21 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

      

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น  365,072,587 364,031,357 196,486,001 200,704,406 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  27 ก) 19,855,453 16,267,977 17,248,045 13,254,291 

เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัอื่น  70,743,888 71,082,880 29,436,134 36,585,019 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  27 ก) 401,908 291,076 21,065,250 12,836,109 

เจา้หน้ีจากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร      

   - บรษิทัอื่น  87,561,747 103,433,305 47,674,766 68,435,557 

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ก) 4,070,000 -       1,553,040 73,302 

เจา้หน้ีจากการซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน      

   - บรษิทัอื่น  23,193,608 29,239,231 -       5,369,260 

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ก) -       -       -       45,475 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บรษิทัอื่น  35,110,119 34,913,564 31,380,564 31,074,452 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ก) -       -       791 45,854 

เงนิปันผลคา้งจ่าย  14,474,275 14,639,190 14,474,275 14,624,729 

ค่าแพทยค์า้งจ่าย  114,083,236 109,026,269 80,386,754 83,134,523 

เงนิเดอืน ค่าแรงและโบนัสคา้งจ่าย  26,798,299 86,530,803 19,183,195 72,894,302 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย   64,573,687 49,088,939 17,960,825 17,215,508 

รายไดร้บัล่วงหน้า - บรษิทัอื่น  31,128,713 29,744,889 21,853,503 18,503,877 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ก) 40,000 -       100,000 -       

เงนิประกนัค่าก่อสรา้ง  132,139,751 140,550,177 10,790,478 12,833,471 

รายไดร้อการรบัรู ้  228,000 403,500 -       -       

รายไดร้อการรบัรูจ้ากการขายหอ้งชุด  6,275,740 6,385,740 -       -       

เงนิรบัล่วงหน้าค่าจองหอ้งชุด  11,359,489 20,560,036 -       -       

เงนิทดรองรบัจากบรษิทัอื่น/บุคคลอื่น  19,432,643 19,176,578 -       -       

เงนิมดัจํารบั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27 ก) 1,000,000 1,000,000 -       -       

 - บรษิทัอื่น/บุคคลอื่น  26,900 29,900 -       -       

  1,027,570,043 1,096,395,411 509,593,621 587,630,135 
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22 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 6,870,419,476 6,145,000,000 5,780,000,000 5,225,000,000 

เงนิกูเ้พิม่ขึน้ระหว่างงวด/ปี 50,000,000 1,163,700,000 50,000,000 900,000,000 

จ่ายชาํระคนืระหว่างงวด/ปี (165,628,558) (438,280,524) (152,500,000) (345,000,000) 

 6,754,790,918 6,870,419,476 5,677,500,000 5,780,000,000 

ค่าธรรมเนียมเงนิกู้จ่ายล่วงหน้า (สุทธ)ิ (6,938,578) (7,103,510) (6,027,928) (6,085,794) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 6,747,852,340 6,863,315,966 5,671,472,072 5,773,914,206 

หกั  ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,010,514,547) (958,003,800) (860,000,000) (745,000,000) 

 5,737,337,793 5,905,312,166 4,811,472,072 5,028,914,206 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 1,010,514,547 958,003,800 860,000,000 745,000,000 

ครบกําหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,579,519,636 5,654,711,238 4,732,500,000 4,865,000,000 

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี 164,756,735 257,704,438 85,000,000 170,000,000 

 6,754,790,918 6,870,419,476 5,677,500,000 5,780,000,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมเงนิกูจ่้ายล่วงหน้า (6,938,578) (7,103,510) (6,027,928) (6,085,794) 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว 6,747,852,340 6,863,315,966 5,671,472,072 5,773,914,206 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาท มอีัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และ 

THBFIX บวกลบอตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืภายในระยะเวลาตามทีร่ะบุไวใ้นแต่ละสญัญา 
 

กลุ่มกิจการอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงนิกู้ยมื ซึ่งกําหนดให้กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตาม เช่นการดํารงอัตราส่วนทางการเงนิ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูบ้รหิาร Negative Pledge และเงื่อนไขอื่น ๆ ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืทีไ่ดกํ้าหนดไวส้ําหรบัวงเงนิกู้ยมืในแต่ละสญัญา 
 

กลุ่มกิจการมีวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงนิสนิเชื่อที่สามารถเบิกใช้ได้จํานวน 400.00 ล้านบาท 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมระหว่าง 3 บรษิทั คอื บรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยสองแห่ง กลุ่มกจิการ

ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาสนิเชื่อ 
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23 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ) 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทได้ทําสัญญาเช่าเพื่อเช่าที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ยอดหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 384,722,150 397,243,659 32,396,888 33,511,709 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (150,306,944) (152,676,406) (3,185,349) (3,390,578) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 234,415,206 244,567,253 29,211,539 30,121,131 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ (41,689,674) (45,952,635) (10,663,862) (9,966,347) 

 192,725,532 198,614,618 18,547,677 20,154,784 

 

จํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่ามกํีาหนดชาํระดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ถึงกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี 50,342,641 54,937,581 11,509,446 10,852,591 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 84,820,709 89,639,278 14,731,442 15,795,118 

มากกว่า 5 ปี 249,558,800 252,666,800 6,156,000 6,864,000 

 384,722,150 397,243,659 32,396,888 33,511,709 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

37 

 

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 444,480,602 340,707,745 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 14,056,908 7,518,776 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,635,068 1,248,978 

จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด (18,412,582) (13,230,823) 

โอนไปยงับรษิทัย่อย -       (621,020) 

ยอดคงเหลอืสิ้นงวด 441,759,996 335,623,656 

 

25 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการซื้อหุน้คนื

เพื่อบรหิารทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

• วงเงนิสงูสุดทีใ่ชใ้นการซื้อหุน้คนืไม่เกนิ 280.00 ลา้นบาท 

• จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 1.20 ของหุ้น 

ทีจํ่าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

• วธิกีารในการซื้อหุน้คนืโดยซื้อในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• กําหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คนืภายในระยะเวลา 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2563 

• หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคนื โดยให้นําราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลงั 30 วนัก่อนที่บรษิัทจะทําการเปิดเผยข้อมูลมา

ประกอบการพจิารณากําหนดราคาซื้อคนื ราคาซื้อคนืจะไม่เกนิกว่าราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัทําการซื้อขายก่อนหน้าวนัทีท่ําการ

ซื้อขายในแต่ละครัง้บวกด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทัง้น้ีราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ตัง้แต่วนัที ่ 

20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 20.35 บาทต่อหุน้ 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิัทซื้อหุ้นทุนซื้อคนืรวมทัง้สิ้น 5,281,400 หุ้น ในราคาระหว่างหุน้ละ 19.00 บาทถงึ 21.30 บาท รวมเป็น

มลูค่าหุน้ทุนซื้อคนืจํานวน 105,026,490 บาท 
 
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรมาเป็นทุนสํารองหุ้นทุนซื้อคืน 

จนกว่าจะมกีารจําหน่ายหุน้ทุนซื้อคนืหมดหรอืเมื่อลดทุนชําระหุน้ที่ซื้อคนืทีจํ่าหน่ายไม่หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมี

ทุนสาํรองหุน้ทุนซื้อคนื จํานวน 105,026,490 บาท 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุน้ทัง้หมดทีซ่ื้อคนืยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนลดทุน และยงัถอืไวเ้ป็นหุน้ทุนซื้อคนืเพื่อรอการจําหน่ายอกีครัง้ 

ในเวลาต่อไป 
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26 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     

ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรทางภาษสีําหรบังวด (12,248,316) (26,461,217) (11,234,209) (25,137,096) 

ตดัจําหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย -       (967,569) -       -       

การปรบัปรุงจากการบนัทกึภาษเีงนิไดปี้ก่อนสงูไป(ตํ่าไป) (254,680) 136,079 -       -       

รวมภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั (12,502,996) (27,292,707) (11,234,209) (25,137,096) 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :     

รายการทีเ่กดิขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 19) (404,682) 69,316,871 (3,102,642) 66,159,410 

รวม(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (12,907,678) 42,024,164 (14,336,851) 41,022,314 

 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดร้บัรูจ้ากประมาณการของฝ่ายบรหิาร โดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยอตัราภาษขีองกลุ่มกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 14.94 ถงึ 20.00 และเฉพาะบรษิทัอตัรารอ้ยละ 12.67  
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27 รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 หุ้นของบรษิัทส่วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสินและโรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  

ในสัดส่วนร้อยละ 20.27 และร้อยละ 17.30 ตามลําดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสินและโรงพยาบาล

รามคําแหง จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 19.05 และร้อยละ 17.30 ตามลําดับ) ส่วนจํานวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 62.43 (วันที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 63.65) ถอืโดยกจิการอื่นและบุคคลทัว่ไป 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายสนิค้าและบรกิารและอื่น ๆ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ลูกหน้ีการค้า      

บรษิทัย่อย -       -       41,664,046 40,188,417 

บรษิทัร่วม 162,625 374,575 -       42,800 

กจิการร่วมคา้  6,654,435 6,357,132 6,591,554 6,294,251 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 50,250 32,100 50,250 32,100 

 6,867,310 6,763,807 48,305,850 46,557,568 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย -       -       11,480,572 11,644,138 

กจิการร่วมคา้ 71,700 71,700 71,700 71,700 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 36,944,646 36,924,717 1,800,300 1,800,300 

 37,016,346 36,996,417 13,352,572 13,516,138 
     

ดอกเบีย้ค้างรบั      

บรษิทัย่อย  -       -       92,739,579 165,686,597 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 5,248,806 4,753,816 -       -       

 5,248,806 4,753,816 92,739,579 165,686,597 

เงินประกนัค่าเช่า     

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 3,521,555 3,521,555 -       -       

 3,521,555 3,521,555 -       -       
     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรพัย ์     

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,300,000 -       -       -       

 2,300,000 -       -       -       
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย -       -       1,235,027 1,375,407 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 19,855,453 16,267,977 16,013,018 11,878,884 

 19,855,453 16,267,977 17,248,045 13,254,291 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย -       -       20,965,693 12,836,109 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 401,908 291,076 99,557 -       

 401,908 291,076 21,065,250 12,836,109 
     

เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรพัยถ์าวร     

บรษิทัย่อย -       -       96,040 73,302 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,070,000 -       1,457,000 -       

 4,070,000 -       1,553,040 73,302 
     

เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     

บรษิทัย่อย -       -       -       45,475 

 -       -       -       45,475 
     

รายได้รบัล่วงหน้า     

บรษิทัย่อย -       -       60,000 -       

บรษิทัร่วม 40,000 -       40,000 -       

 40,000 -       100,000 -       
     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ)     

บคุคล/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,552,664 15,143,609 12,885,090 11,862,533 

 14,552,664 15,143,609 12,885,090 11,862,533 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บรษิทัย่อย -       -       791 45,854 

 -       -       791 45,854 
     

เงินมดัจาํรบั     

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  1,000,000 1,000,000 -       -       

 1,000,000 1,000,000 -       -       
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ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีาระสําคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    กิจการ  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี     กิจการ  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี  

  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม 

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

             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -       9,346 -       -       -       9,346 3,617,620 -       -       -       -       3,617,620 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและคาํปรกึษา -       277,500 -       45,000 -       322,500 375,000 60,000 -       45,000 -       480,000 

รายไดค้่าเช่าทีด่นิและสถานที ่ -       -       -       413,946 -       413,946 720,000 -       -       -       -       720,000 

รายไดอ้ื่น -       -       -       2,299,999 -       2,299,999 3,870,191 -       -       -       -       3,870,191 

ดอกเบีย้รบั -       -       -       945,921 -       945,921 44,417,047 -       -       22,438 -       44,439,485 

ซื้อสนิคา้คงเหลอื -       -       -       13,778,242 -       13,778,242 1,260,468 -       -       13,579,562 -       14,840,030 

ซื้ออุปกรณ์ -       -       -       3,481,075 -       3,481,075 96,040 -       -       1,425,000 -       1,521,040 

ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       72,760 -       -       -       -       72,760 

ดอกเบีย้จ่าย -       -       -       -       -       -       37,115 -       -       -       -       37,115 

ค่าซ่อมแซมและค่าบรกิารวชิาชพี -       -       -       15,362,825 -       15,362,825 552,404 -       -       10,974,235 -       11,526,639 

ค่าบรกิาร -       -       -       422,240 -       422,240 -       -       -       15,244 -       15,244 

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ -       -       -       -       -       -       13,000 -       -       -       -       13,000 

ค่าเช่า -       -       -       -       -       -       425,410 -       -       -       -       425,410 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    กิจการ  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี     กิจการ  บริษทัท่ี  บุคคลท่ี  

  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวข้องกนั  เก่ียวข้องกนั  รวม 

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

             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -       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 

รายไดค้่าเช่าทีด่นิและสถานที ่ -       -       -       6,695,838 -       6,695,838 90,000 -        -       -       -       90,000 

รายไดอ้ื่น -       -       -       -       -       -       2,277,576 -        -       -       -       2,277,576 

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

ซื้อสนิคา้คงเหลอื -       -       -       173,727 -       173,727 1,094,502 -        -       -       -       1,094,502 

ซื้ออุปกรณ์ -       -       -       -       -       -       81,000 -        -       -       -       81,000 

ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -       -       -       -       -       -       100,000 -        -       -       -       100,000 

ดอกเบีย้จ่าย -       -       -       -       -       -       9,365 -        -       -       -       9,365 

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

ค่าเช่า -       -       -       192,027 -       192,027 -       -        -       -       -       -       
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร     

   - เงนิเดอืนและผลประโยชน์     

        ระยะสัน้อื่น 28,412,229 29,332,292 17,266,380 15,329,564 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 952,204 979,409 259,612 280,793 

รวม 29,364,433 30,311,701 17,525,992 15,610,357 

 

ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มรีายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       36,599,881 5,298,393,250 5,691,557,468 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหว่างงวด/ปี 3,000,000 11,000,000 117,000,000 971,000,000 

รบัชาํระคนืระหว่างงวด/ปี     

   - เงนิต้น (3,000,000) (50,603,000) (175,600,000) (1,367,167,337) 

   - กําไรทีเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลี่ยน -       3,003,119 -       3,003,119 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี -       -       5,239,793,250 5,298,393,250 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัคงคา้งเป็นเงนิใหกู้ย้มื

แก่บรษิทัย่อยทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกํีาหนดรบัชาํระคนืเมื่อทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบี้ยตามทีต่กลงร่วมกนั 
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ง) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย มีรายการเคลื่ อนไหวสําหรับงวด 

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       -       61,200,000 -       

เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหว่างงวด/ปี -       -       -       175,200,000 

ชาํระคนืระหว่างงวด/ปี -       -       (53,500,000) (114,000,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี -       -       7,700,000 61,200,000 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัคงค้างเป็นเงนิกู้ยืม

จากบรษิทัย่อยทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบี้ยตามทีต่กลงร่วมกนั  



บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

45 

 

28 เงินปันผลจ่าย 

 

บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ปี พ.ศ. 2564 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มมีติเป็นเอกฉันท์ให้

จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 253.14 

ลา้นบาท และไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 

พ.ศ. 2564 บรษิทัจะจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ปี พ.ศ. 2563 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท ์

ให้จ่ายเงนิปันผล สําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 

254.72 ล้านบาท และไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัที ่ 

24 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

บรษิทัย่อย - บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจํากดั (มหาชน) 

 

ปี พ.ศ. 2564 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ 

ใหจ่้ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 25.80 

ล้านบาท และไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบรษิัทย่อยครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 

พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัย่อยไดจ่้ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

ปี พ.ศ. 2563 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ 

ใหจ่้ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 34.40 

ล้านบาท อย่างไรกต็าม จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อยครัง้ที่พเิศษ/2563 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ

ไดม้มีตเิหน็ชอบใหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 25.80 ล้านบาท บรษิทัย่อย

ไดจ่้ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจํานวน 25.80 ล้านบาทได้รบัทราบในที่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัที ่28 มถุินายน พ.ศ. 2563 
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บรษิทัย่อย - บรษิทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุร ีจํากดั 

 

ปี พ.ศ. 2564 

 

ไม่มกีารอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

ปี พ.ศ. 2563 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมของปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3,000 บาท คิดเป็นเงินจํานวน  

30.00 ลา้นบาท บรษิทัย่อยจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 

 

29 ภาระผกูพนั 

 

29.1 ภาระผกูพนัสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทได้ทําสญัญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกบัการเช่าที่ดนิ อาคาร คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

สาํนักงาน เครื่องมอืและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิัทมภีาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าทีไ่ม่

สามารถยกเลกิได ้ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

ถึงกาํหนดชาํระ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 3,221,820 4,375,918 1,850,133 2,109,373 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 505,805 632,626 134,310 75,978 

 3,727,625 5,008,544 1,984,443 2,185,351 
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29.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคารและสาธารณูปโภค 74,486,310 98,300,387 46,452,377 64,697,723 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 35,792,928 38,576,447 1,760,150 5,607,784 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ํานักงาน 620,094 536,216 -       -       

เครื่องมอืทางการแพทย์ 10,835,469 26,205,000 1,550,000 675,000 

คอมพวิเตอร์ -       929,844 -       705,144 

อุปกรณ์ 1,527,960 1,976,309 -       1,542,103 

ยานพาหนะ -       2,214,000 -       -       

 123,262,761 168,738,203 49,762,527 73,227,754 

 

29.3 ภาระผกูพนัอ่ืน 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนัในการจ่ายชําระภาระผูกพนัอื่น 

ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร     

   ทางการแพทย์ครบวงจร 1,485,907,565 1,540,103,077 -       -       

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการโฆษณา 6,520,201 6,923,726 4,762,888 3,260,559 

ค่าบรกิารทําความสะอาด     

   และรกัษาความปลอดภยั 55,771,531 38,891,931 24,960,211 33,430,731 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา 15,000,010 13,982,920 3,511,200 1,764,000 

อื่น 6,168,281 1,937,320 1,160,950 -       

 1,569,367,588 1,601,838,974 34,395,249 38,455,290 
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30 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และหน้ีสินคํา้ประกนั 

 

30.1 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 

เพื่อคํ้าประกนัการดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

คํ้าประกนัค่าไฟฟ้า 14,408,903 14,408,903 9,701,903 9,701,903 

คํ้าประกนัการบรหิาร และดําเนินงาน     

   ในส่วนงานรบัจา้งบรหิาร 25,413,069 25,413,069 25,413,069 25,413,069 

คํ้าประกนัการดําเนินงาน 31,007,857 21,164,426 -       -       

คํ้าประกนัการยื่นซองประกวดราคา 34,400,000 48,627,950 -       9,227,950 

คํ้าประกนัการชาํระหน้ีตามคาํพพิากษา 29,986,081 -       -       -       

 135,215,910 109,614,348 35,114,972 44,342,922 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 วงเงินหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารของบริษัทย่อยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและ 

สิง่ปลูกสรา้งบางรายการ (หมายเหตุ 17) และเงนิฝากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อย 
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30.2 การคํา้ประกนัให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัย่อย 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัเป็นผูค้ํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อย ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

 
   วงเงินคํา้ประกนั 

 

 

  ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 การคํา้ประกนั สกลุเงิน  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

 ใหห้ลกัประกนัและรบัประกนัการจ่ายเงนิของบรษิทัย่อยใหก้บัผูร้บัเหมา ลา้นบาท  412.74  412.74 

 คํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อย ลา้นบาท  963.70  963.70 

 คํ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อย ลา้นบาท  166.00  166.00 

 คํ้าประกนัวงเงนิทรสัต์รซีทีและวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติของบรษิทัย่อย ลา้นบาท  285.00  285.00 

 คํ้าประกนัวงเงนิหนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัย่อย ลา้นบาท  10.50  10.50 

 คํ้าประกนัวงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของบรษิทัย่อย ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  0.70  0.70 

 

กจิการร่วมคา้ 

 

บรษิัทเป็นผู้คํ้าประกันให้แก่กิจการร่วมค้าในต่างประเทศตามที่ระบุใน Standby Letter of Credit ตามสดัส่วนการถือหุ้นของ

บรษิทั สาํหรบัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ  

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมี Standby Letter of Credit เพื่อคํ้าประกันให้แก่กิจการร่วมค้าในต่างประเทศเป็นวงเงิน  

9.60 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 9.60 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 

 

31 คดีความท่ีถกูฟ้องร้อง 

 

บรษิทัย่อย 

 

1) บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรมทีด่นิและส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งเน่ืองจากการเพกิถอนทีด่นิของบรษิทั โดยมคีดคีวามคงคา้งดงัน้ี 

 

1.1) บรษิัททําการฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัที่ดนิ นส.3ก. 2 ฉบบั (คดดํีา) โดยศาลปกครองพพิากษาว่าเป็นการเพกิถอนหนังสอืสําคญั

แสดงสทิธิในทีด่นิเฉพาะส่วนที่ออกโดยไม่ชอบดว้ยวธิีการทางกฎหมายกําหนด มใิช่เพกิถอนสทิธใินการครอบครองและ

การทําประโยชน์ในที่ดิน ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องเมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ 

โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

1.2) บรษิทัย่อยทําการฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัที่ดนิ นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมทีด่นิไดต้ัง้คณะกรรมการพจิารณาเพกิถอนหนังสอืสําคญัแสดง

สทิธทิี่ออกโดยไม่ชอบด้วยวธิีการที่ทางกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ยงัไม่มคีําสัง่เพิกถอน 

โดยอยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการ 
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2) ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องรอ้งต่อศาลแพ่งธนบุรจีากบุคคลภายนอกใหจ้ดทะเบยีนทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่าง

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์บรเิวณถนนประชาอุทิศเป็นภาระจํายอมเพื่อให้สามารถเข้า-ออกสญัจรสู่ถนนสาธารณะ 

เน่ืองจากโจทก์ไดส้ทิธภิาระจํายอมโดยอายุความ ทัง้น้ีทนายความของบรษิทัย่อยเหน็ว่าโอกาสทีบ่รษิทัย่อยจะต้องเปิดทางภาระ

จํายอมมน้ีอย โดย ณ วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ศาลแพ่งธนบุรไีดม้คีาํพพิากษายกฟ้องโจทก ์

 

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 โจทก์ไดท้ําการยื่นอุทธรณ์ และในวนัที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยได้ยื่นคําแก้

ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อต่อสูค้ดตีามคาํพพิากษาศาลชัน้ต้นต่อไป เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ศาลอุทธรณ์พจิารณายนืตามคํา

พพิากษาของศาลแห่งธนบุร ีบรษิทัย่อยจงึไม่บนัทกึประมาณการหน้ีสนิดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

นอกจากน้ี บรษิัทย่อยยงัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งธนบุรจีากบุคคลดงักล่าวในเรื่องการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินบรเิวณถนน

ประชาอุทศิ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวได้เข้าครอบครองที่ดนินัน้โดยสงบและเปิดเผยมาโดยตลอดเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม 

ทนายความของบรษิทัย่อยเชื่อว่ามโีอกาสชนะคดสีูงเน่ืองจากนับจากวนัทีท่ี่ดนิเป็นของบรษิัทย่อย โจทก์ยงัครอบครองไม่ครบ 10 ปี 

โจทก์ไม่อาจนับระยะเวลาเดิมที่ครอบครองรวมได้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คดีน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น 

ผู้บรหิารของบรษิัทย่อยได้พิจารณาแล้วและเชื่อมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสําคญัเกิดขึ้น บริษัทย่อยจงึไม่บันทึก

ประมาณการหน้ีสนิดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

บริษัทย่อยได้ทําการฟ้องกลับบุคคลดงักล่าวต่อศาลแพ่งธนบุรีว่าได้ทําการรุกลํ้ามาในที่ดินของบริษัทย่อย และได้เรยีกร้อง

ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงนิ 20.00 ล้านบาท พร้อมค่าเสียหายรายเดือนเดือนละ 200,000 บาท และให้บุคคลดงักล่าวขนย้าย

สิง่ของออกจากที่ดนิของบรษิัทย่อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 บุคคลดงักล่าวยงันําทีด่นิตรงส่วนน้ีไปปล่อยเช่าต่อบุคคลภายนอก 

บรษิทัย่อยจงึไดท้ําการเรยีกค่าเสยีหายเพิม่เป็น 50.00 ล้านบาท ทนายความของบรษิทัย่อยเชื่อว่ามโีอกาสชนะคดสีงู ส่วนค่าเสยีหาย

ทีเ่รยีกรอ้งเป็นดุลพนิิจของศาล  

 

เมื่อวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 คดีทัง้สองตกลงกันได้ ศาลอนุญาตให้บุคคลดงักล่าวถอนคําร้อง และอนุญาตให้บรษิัทย่อย 

ถอนฟ้องได ้จงึจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ ต่อมาบรษิทัย่อยพบว่าบุคคลดงักล่าวไม่ไดป้ฏบิตัติามทีต่กลงกนัไว ้โดยยงัไม่

ขนยา้ยสิง่ของออกไปจากทีด่นิทีรุ่กลํ้าเขา้มา ประกอบกบัยงัใชเ้ป็นพืน้ทีผ่่านเขา้ออกโดยไม่ไดร้บัอนุญาตในทีด่นิของบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยจงึไดท้ําการฟ้องรอ้งใหม่ต่อศาลแพ่งธนบุรเีพื่อใหศ้าลสัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวขนยา้ยสิง่ของและรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้ง

ทัง้หมดออกไปจากทีด่นิ รวมทัง้เรยีกค่าเสยีหายจํานวน 50.00 ล้านบาท 

 

 

32 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เมดแอคแซส จํากดั ในประเทศไทย โดยมทีุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท (หุน้สามญั 

10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท) โดยบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวรอ้ยละ 100 
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