
บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 

และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอ

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมด 

ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่วา่ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,217,778,039     1,482,290,959  1,000,027,764     1,171,196,167  

เงนิลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ 185,360             185,360          -                           -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9 48,533,430         48,491,568      15,296,591         15,287,929      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 9 5,616,750           5,180,100        5,616,750           5,180,100        

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 10 3,005,073,978     3,183,060,935  1,403,253,168     1,726,993,088  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ค) -                           - 5,042,459,242     5,213,959,242  

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 11 1,427,534,218     1,416,232,970  218,739,473        183,459,259     

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยค์รบวงจร 12 840,764,572        840,764,572     -                           -

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 24,720,549         24,578,329      -                           -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14,363,872         17,605,902      5,248,640           5,127,567        

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 6,584,570,768     7,018,390,695  7,690,641,628     8,321,203,352  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคํ้าประกนั 15,139,051         15,138,489      -                           -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 13 1,117,548,819     1,107,363,860  1,063,401,650     1,053,216,691  

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สทุธ)ิ 14 741,415,341        708,932,919     484,285,104        484,285,104     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ 15 -                           - 7,359,016,139     7,434,016,139  

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ (สทุธ)ิ 14 715,480,318        740,999,153     898,012,168        898,012,168     

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (สทุธ)ิ 1,884,458,442     1,884,497,126  -                           -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 16 9,670,845,773     9,775,822,576  4,042,277,120     4,072,187,494  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 17 2,133,152,184     2,165,131,839  28,656,662         28,792,965      

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิทรพัย์ 21,378,122         16,411,169      13,282,271         10,718,012      

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 241,990,015        243,714,619     70,872,332         73,109,407      

เงนิจองสทิธกิารเชา่ทีด่นิ 4,000,000           4,000,000        -                           -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 18 78,777,889         92,425,040      -                           -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (สทุธ)ิ 25,171,917         25,900,151      506,600             506,600          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 16,649,357,871    16,780,336,941 13,960,310,046    14,054,844,580 

รวมสินทรพัย ์ 23,233,928,639    23,798,727,636 21,650,951,674    22,376,047,932 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 19 3,849,873,945     3,975,719,500  3,603,500,000     3,770,000,000  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 2,218,760,870     2,812,556,493  1,429,108,667     1,948,719,784  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ง) -                           - 46,000,000         46,000,000      

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของ

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 1,206,109,799     1,629,793,564  955,000,000        905,000,000     

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 22 25,221,168         27,372,723      7,533,601           7,220,889        

- หน้ีสนิจากการซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,145,064         32,141,749      -                           -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 329,557,603        211,481,340     224,263,269        157,340,015     

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 15,358,914         19,324,700      4,658,730           7,296,610        

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น

- ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 15,953,988         15,883,439      8,551,606           7,961,348        

- อื่น 10,023,578         9,980,994        4,342,983           4,381,580        

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 7,704,004,929     8,734,254,502  6,282,958,856     6,853,920,226  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 4,619,748,169     4,460,522,519  3,918,067,978     4,175,211,438  

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 22 186,242,296        185,042,500     13,918,062         13,905,921      

หน้ีสนิจากการซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,755,664         64,184,324      -                           -

เจา้หน้ีระยะยาวจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,206,000           6,206,000        -                           -

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 18 295,231,015        296,269,111     116,800,773        114,878,355     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 433,429,982        430,351,220     335,747,584        333,595,519     

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 4,368,592           3,912,532        334,000             172,000          

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 5,600,981,718     5,446,488,206  4,384,868,397     4,637,763,233  

รวมหน้ีสิน 13,304,986,647    14,180,742,708 10,667,827,253    11,491,683,459 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 847,467,400 หุน้ (พ.ศ. 2564 : 849,080,000 หุน้)
      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 847,467,400        849,080,000     847,467,400        849,080,000     

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 847,467,400 หุน้  (พ.ศ. 2564 : 849,080,000 หุน้)
      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 847,467,400        849,080,000     847,467,400        849,080,000     

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั (สทุธ)ิ 6,861,242,864     6,861,242,864  6,861,242,864     6,861,242,864  
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ทุนซือ้คนื 34,558,923         6,345,557        34,558,923         6,345,557        
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,524,039        112,524,039     112,524,039        112,524,039     
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองหุน้ทุนซือ้คนื 24 -                   97,072,047      -                   97,072,047      
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,258,067,102     1,973,186,963  2,698,437,243     2,623,575,348  
หุน้ทุนซือ้คนื 24 -                   (97,072,047)     -                   (97,072,047)     
สว่นเกนิ(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิม่ในบรษิทัยอ่ย (1,099,805,884)    (1,099,805,884) -                           -
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 442,771,599        444,752,501     428,893,952        431,596,665     

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 9,456,826,043     9,147,326,040  10,983,124,421    10,884,364,473 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 472,115,949        470,658,888     -                           -

รวมส่วนของเจ้าของ 9,928,941,992     9,617,984,928  10,983,124,421    10,884,364,473 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 23,233,928,639    23,798,727,636 21,650,951,674    22,376,047,932 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 3,326,004,677      1,365,167,128      2,002,026,063      1,082,942,922      

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 68,825,094          76,722,686          4,245,732           -                   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 123,181,587        104,331,554        45,727,193          45,729,190          

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 11,984,379          20,000,975          -                   -                   

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (2,158,662,561)     (1,163,462,076)     (1,404,945,421)     (818,923,442)       

ตน้ทุนการขายสนิคา้ (56,606,548)         (52,243,889)         (2,850,811)          -                   

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (115,854,726)       (107,036,266)       (44,926,865)         (55,595,487)         

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด (8,280,596)          (13,296,569)         -                   -                   

กาํไรข ัน้ต้น 1,190,591,306      230,183,543        599,275,891        254,153,183        

รายไดอ้ื่น 27,997,356          17,920,166          63,207,556          60,002,321          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,218,588,662      248,103,709        662,483,447        314,155,504        

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (56,525,528)         (58,025,318)         (15,523,628)         (10,731,566)         

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (383,662,469)       (301,719,421)       (184,370,820)       (152,590,926)       

กาํไร(ขาดทุน)อื่น

- กาํไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (103,454)             964,430              163,997              1,365,756           

คา่ใชจ้า่ยอื่น (4,332,457)          (2,518,310)          (4,282,731)          (2,441,073)          

ตน้ทุนทางการเงนิ (74,979,474)         (71,482,742)         (62,499,323)         (61,111,935)         

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 ข) 32,482,422          6,849,558           -                     -                     

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุน

ในกจิการรว่มคา้ 14 ข) (26,240,646)         (32,286,200)         -                     -                     

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 705,227,056        (210,114,294)       395,970,942        88,645,760          

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 25 (153,536,188)       (12,907,678)         (79,194,134)         (14,336,851)         

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด 551,690,868        (223,021,972)       316,776,808        74,308,909          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

ของเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 9, 13 (3,378,391)          24,772,617          (3,378,391)          24,772,617          

- สว่นแบง่กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ

กจิการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 14 ข) 721,811              1,844,031           -                   -                   

- ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 18 675,678              (4,954,523)          675,678              (4,954,523)          

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษี (1,980,902)          21,662,125          (2,702,713)          19,818,094          

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 549,709,966        (201,359,847)       314,074,095        94,127,003          

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 526,795,052        (214,951,104)       316,776,808        74,308,909          

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 24,895,816          (8,070,868)          -                   -                   

551,690,868        (223,021,972)       316,776,808        74,308,909          

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 524,814,150        (193,288,979)       314,074,095        94,127,003          

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 24,895,816          (8,070,868)          -                   -                   

549,709,966        (201,359,847)       314,074,095        94,127,003          

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานสว่นของ

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั (บาท) 0.62                   (0.25)                  0.37                   0.09                   

จาํนวนหุน้สามญัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 847,110,011        843,798,600        847,110,011        843,798,600        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

ส่วนแบง่กาํไรขาดทุน

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ส่วนเกิน(ขาด)ทุน กาํไร(ขาดทุน)ที่ยงัไม่รบัร ู้ เบด็เสรจ็อื่น ภาษีเงินได้เกี่ยวกบั รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสาํรอง - ทุนสาํรอง จากการลงทุน จากการตีม ูลค่ายตุิธรรม ของกิจการร่วมค้า องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอื่นของ ผูเ้ป็นเจ้าของของ ที่ไม ่มี ส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน เพิ่มในบริษทัย่อย ของสินทรพัยท์างการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส่วนของเจ้าของ บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 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   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน -                -               -                 -              -              (461,383)           -              -                     -                              -                        461,383                    461,383                  -                   -                 -                 

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 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   

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 849,080,000     6,861,242,864  6,345,557         112,524,039   97,072,047    1,973,186,963    (97,072,047)   (1,099,805,884)      521,559,232                   14,755,874              (91,562,605)               444,752,501            9,147,326,040     470,658,888      9,617,984,928   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จ่ายเงนิปันผล 27 -                -               -                 -              -              (338,986,960)     -              -                     -                              -                        -                          -                        (338,986,960)       -                 (338,986,960)     

ลดทุนหุน้สามญั 24 (1,612,600)       -               -                 -              -              -                 -              -                     -                              -                        -                          -                        (1,612,600)          -                 (1,612,600)        

จาํหน่ายหุน้ทุนซื้อคนื 24 -                -               28,213,366       -              -              -                 97,072,047    -                     -                              -                        -                          -                        125,285,413        -                 125,285,413      

จดัสรรกําไรสะสมเป็นเงนิสาํรองหุน้ทุนซื้อคนื 24 -                -               -                 -              (97,072,047)   97,072,047        -              -                     -                              -                        -                          -                        -                     -                 -                   

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมลดลงจาก

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                -               -                 -              -              -                   -              -                     -                              -                        -                          -                        -                     (23,438,755)      (23,438,755)      

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -               -                 -              -              526,795,052      -              -                     (3,378,391)                     721,811                  675,678                    (1,980,902)               524,814,150        24,895,816       549,709,966      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 847,467,400     6,861,242,864  34,558,923       112,524,039   -                2,258,067,102    -               (1,099,805,884)      518,180,841                   15,477,685              (90,886,927)               442,771,599            9,456,826,043     472,115,949      9,928,941,992   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

กาํไร(ขาดทนุ)ที่ยงั

ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว จดัสรรแล้ว ไม่รบัร ู้จากการตี ภาษีเงินได้เกี่ยวกบั รวม

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่า - ทนุสาํรอง - ทนุสาํรอง มลูค่ายตุิธรรมของ องคป์ระกอบของกาํไร องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วน

หมายเหต ุ เตม็มลูค่าแล ้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญัซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นทนุซื้อคืน ยงัไม ่ได้จดัสรร หุ้นทนุซื้อคืน สินทรพัยท์างการเงิน ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ส่วนของเจ้าของ ของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 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   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                   -                  -                  -                -                (801,011)           -                -                            801,011                     801,011                   -                   

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 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   

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 849,080,000        6,861,242,864    6,345,557         112,524,039     97,072,047      2,623,575,348    (97,072,047)     521,528,920                (89,932,255)                431,596,665             10,884,364,473   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จา่ยเงนิปันผล 27 -                 -               -               -              -                (338,986,960)     -                -                         -                        -                         (338,986,960)      

ลดทนุหุน้สามญั 24 (1,612,600)          -               -               -              -                -               -                -                         -                        -                         (1,612,600)          

จาํหน่ายหุน้ทนุซือ้คนื 24 -                 -               28,213,366        -              -                -               97,072,047      -                         -                        -                         125,285,413       

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงนิสาํรองหุน้ทนุซือ้คนื 24 -                 -               -               -              (97,072,047)     97,072,047        -                -                         -                        -                         -                   

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                   -                  -                  -                -                316,776,808      -                (3,378,391)                  675,678                     (2,702,713)                314,074,095       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 847,467,400        6,861,242,864    34,558,923        112,524,039     -                2,698,437,243    -                518,150,529                (89,256,577)                428,893,952             10,983,124,421   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

กาํไรสะสม

9



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 705,227,056        (210,114,294)       395,970,942        88,645,760         

รายการปรบัปรงุ

คา่เผือ่(กลบัรายการ)

- ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 10 18,142,786         157,265              1,276,326           778,679              

- สนิคา้เสือ่มสภาพ 11 11,996,107         436,429              6,632,000           -                   

กาํไรทีร่บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการ

เงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9 (41,862)              (39,901)              (8,662)                (6,602)                

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,981                 (1,062,654)          6,981                 (1,062,654)          

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 ข) (4,683,733)          -                   -                   -                   

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 ข) (32,482,422)        (6,849,558)          -                   -                   

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 14 ข) 26,240,646         32,286,200         -                   -                   

คา่เสือ่มราคา 233,140,550        215,356,947        90,535,483         83,146,215         

คา่ตดัจาํหน่าย 12,673,203         7,564,079           3,809,975           3,209,181           

กาํไรสทุธจิากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (277,549)             (2,449,444)          (277,158)             (112,520)             

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน -                   (658,342)             -                   -                   

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16 4,332,456           14,173               4,282,731           1,473                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ -                   64,537               -                   -                   

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                   2,478,120           -                   2,478,120           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 9,879,651           15,691,976         6,829,801           8,767,754           

เงนิปันผลรบั (4,954,400)          -                   (4,954,400)          -                   

รายไดด้อกเบีย้รบั (5,558)                (1,028,305)          (43,428,675)        (44,458,596)        

ตน้ทุนทางการเงนิ 74,979,474         71,482,742         62,499,323         61,111,935         

1,054,173,386     123,329,970        523,174,667        202,498,745        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

(ไมร่วมผลกระทบของการซือ้

และการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย)

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 149,959,292        499,826,905        323,616,729        191,624,855        

สนิคา้คงเหลอื (23,297,355)        12,740,350         (41,912,214)        6,322,924           

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร

   ทางการแพทยค์รบวงจร -                   (58,136,766)        -                   -                   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 3,478,817           2,005,752           (121,073)             1,899,833           

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,554,358           224,108              -                   153,500              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (421,441,010)       (42,599,401)        (513,662,823)       (52,029,348)        

ภาษมีลูคา่เพิม่ (4,108,006)          (10,266,666)        (2,637,880)          (8,929,390)          

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 196,226              (5,988,095)          551,661              (4,379,273)          

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 456,060              672,943              162,000              7,000                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย 23 (6,800,889)          (18,412,582)        (4,677,736)          (13,230,823)        

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 755,170,879        503,396,518        284,493,331        323,938,023        

เงนิสดรบัดอกเบีย้รบั 4,688                 504,112              37,321,140         117,410,697        

  เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ (74,022,284)        (67,534,370)        (64,506,261)        (60,079,948)        

  เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (24,238,131)        (11,953,038)        (9,672,784)          (8,268,605)          

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 656,915,152        424,413,222        247,635,426        373,000,167        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคํ้าประกนัเพิม่ขึน้ (562)                  (1,489)                -                   -                   

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 ข) 18,114,406         -                   61,000,000         -                   

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - เงนิสดจา่ย -                   -                   -                   (200,000,000)       

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (274,593,018)       (155,483,960)       (69,325,205)        (93,440,700)        

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (6,353,120)          (10,133,903)        (4,194,400)          (6,434,792)          

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 316,943              188,959              315,072              125,645              

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน -                   930,167              -                   -                   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น - เงนิสดจา่ย (46,000,000)        -                     -                   -                   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

- เงนิสดรบั 26 ค) -                   3,000,000           351,500,000        175,600,000        

- เงนิสดจา่ย 26 ค) -                   (3,000,000)          (180,000,000)       (117,000,000)       

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 

บรษิทัอื่นและเงนิลงทุนในตราสารทุน 9,908,800           -                   9,908,800           -                   

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (298,606,551)       (164,500,226)       169,204,267        (241,149,847)       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) (125,845,555)       350,491,979        (166,500,000)       365,000,000        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

- เงนิสดจา่ย -                   -                   -                   (53,500,000)        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- เงนิสดรบั -                   50,000,000         -                   50,000,000         

- เงนิสดจา่ย 21 (264,355,976)       (165,628,558)       (207,500,000)       (152,500,000)       

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงนิกู้ (565,000)             (450,000)             -                   (450,000)             

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - เงนิตน้ (9,825,460)          (9,464,893)          (2,541,156)          (2,668,979)          

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบีย้ (2,178,363)          (3,463,038)          (201,058)             (263,072)             

จา่ยชาํระหน้ีสนิจากการซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (8,785,285)          (6,749,304)          -                   -                   

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซือ้คนื 24 123,672,813        -                   123,672,813        -                   

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลหุน้สามญั (334,931,714)       (150,454)             (334,931,714)       (150,454)             

เงนิสดจา่ยปันผลของบรษิทัยอ่ยทีจ่า่ย

ใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ -                   (14,461)              -                   -                     

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (622,814,540)       214,571,271        (588,001,115)       205,467,495        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (264,505,939)       474,484,267        (171,161,422)       337,317,815        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,482,290,959     495,381,393        1,171,196,167     304,192,411        

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (6,981)                1,062,654           (6,981)                1,062,654           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,217,778,039     970,928,314        1,000,027,764     642,572,880        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

13



บริษทั ธนบรุี เฮลทแ์คร  ์กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

ลกูหน้ีจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 22,500               22,500               -                   -                   

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวด 20 174,788,557        91,631,747         52,737,502         49,227,806         

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนระหวา่งงวด 20 21,449,829         32,502,608         -                   -                   

เงนิปันผลคา้งจา่ย 20 20,024,339         14,474,275         19,823,665         14,474,275         

เงนิประกนัคา่ก่อสรา้ง 20 90,084,487         140,658,659        11,946,684         10,790,478         

เจา้หน้ีจากการโอนยา้ยพนกังาน -                   -                   -                   621,020              

โอนเงนิจา่ยลว่งหน้าคา่สนิทรพัยไ์ปเป็น

- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16 5,241,574           6,200,186           4,701,531           3,305,350           

โอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยไปเป็นสนิทรพัย์

ทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 13 14,000,000         -                   14,000,000         -                   

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ

- ณ วนัที ่1 มกราคม 22 212,415,223        244,567,253        21,126,810         30,121,131         

- เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 17 8,873,701           1,972,488           2,866,009           1,759,387           

- การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ใหม่ -                   (2,659,642)          -                   -                   

- ดอกเบีย้จา่ย 2,178,363           3,463,038           201,058              263,072              

- กระแสเงนิสดจา่ย (12,003,823)        (12,927,931)        (2,742,214)          (2,932,051)          

- ณ วนัที ่31 มนีาคม 22 211,463,464        234,415,206        21,451,663         29,211,539         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 15 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดัและเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 

 

สาํนกังานแหง่ใหญ่ : ตัง้อยูเ่ลขที ่34/1 ถนนอสิรภาพ แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

สาํนกังานสาขา 1 : ตัง้อยูเ่ลขที ่43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

สาํนกังานสาขา 2 : ตัง้อยูเ่ลขที ่8/21 ซอยสะพานหนิ ตําบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 

สาํนกังานสาขา 3 : ตัง้อยูเ่ลขที ่261/40 หมูท่ี ่10 ตําบลหนองปรอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20150 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัในกจิการโรงพยาบาล โดยมบีรษิทัยอ่ยประกอบธุรกจิอื่น ๆ ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ

ขอ้ 15 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่กลุ่มกจิการ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยยงัตอ้งเผชญิกบัวกิฤตการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) 

โดยเฉพาะในชว่งตน้ไตรมาสทีม่กีารแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็ของสายพนัธุ ์Omicron อยา่งไรกต็าม ทางกลุ่มธุรกจิกจิการโรงพยาบาลไดม้กีาร

ปรบัตวัเพือ่รบัมอืเรือ่งดงักล่าวโดยมกีารเปิดบรกิารตรวจหาเชือ้สาํหรบัผูม้คีวามเสีย่งสงูทัง้ในและนอกสถานที ่การรว่มมอืกบัทางผูป้ระกอบการ

โรงแรมเพือ่เปิด Hospitel สาํหรบัรองรบัผูป่้วยทีม่อีาการน้อย การเปิดโรงพยาบาลสนามรองรบัผูป่้วยทีม่อีาการปานกลางและวกิฤต รวมถงึการ

ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีทัง้วคัซนีทางเลอืกและวคัซนีจากภาครฐั  สง่ผลใหก้ารดาํเนนิงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญัเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน แต่เนื่อง 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยงัคงทําใหล้กูคา้จากการขายหอ้งชุดชะลอการตดัสนิใจเนื่องจากความไมแ่น่นอนของภาวะเศรษฐกจิ 

สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายหอ้งชุดยงัคงลดลง อยา่งไรกต็าม กลุ่มกจิการไดใ้หค้วามใสใ่จกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษและได้

วางแผนบรหิารทรพัยากรของกลุ่มกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเพือ่รบัมอืกบัเหตุการณ์ภายหลงัการแพรร่ะบาด COVID-19 (Post COVID-19) 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือ

ปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 

 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 

 

การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

(TFRS 16) กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึง

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมี

การเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

•  เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ 

(รวมถึงหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกําหนด

กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการ 

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวในกําไรหรอืขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการที่เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ

สญัญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ กใ็ห้ถือ

ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

•  ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการสว่นใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธข์องการ

ป้องกันความเสี่ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้นี้ กิจการยงัคงต้องรบัรู้ส่วนของความไม่มี

ประสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

•  ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

•  กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 

•  ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบี้ยอา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงดงักล่าวของ

กจิการในชว่งการเปลีย่นแปลง 

 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัไิมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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6 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยสําคญัมาใชใ้นการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและ

แหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

7 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

  มูลค่ายติุธรรม 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 ระดบั บาท บาท  บาท  บาท 

      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 1 782,696,804 786,033,333 749,459,965 752,829,694 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 2 389,002,195 375,002,195 334,855,026 320,855,026 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของลาํดบัขัน้มลูคา่ยุตธิรรมระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 

ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไมม่กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารคาํนวณหามลูคา่ยุตธิรรม 
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8 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

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

กจิการโรงพยาบาล และ (5) กจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (บางส่วน) สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท) 

       กิจการพฒันาและจาํหน่าย      

   กิจการบริหารจดัการ กิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือใช้  การตดัรายการบญัชี   

 กิจการโรงพยาบาล โรงพยาบาล Healthcare Solution Provider ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ระหว่างกนั รวม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
               

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 3,400,055,832 1,369,081,657 35,334,405 -        -       -        -       -        -        -        (109,385,560) (3,914,529) 3,326,004,677 1,365,167,128 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,245,732 -       -       -        67,142,912 77,798,358 -       -        -        -        (2,563,550) (1,075,672) 68,825,094 76,722,686 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,416,000 480,000 113,998,025 98,893,564 6,478,769 2,283,468 3,804,806 4,163,780 -        -        (2,516,013) (1,489,258) 123,181,587 104,331,554 

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด -       -       -       -        11,984,379 20,000,975 -       -        -        -        -       -        11,984,379 20,000,975 

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (2,240,493,668) (1,151,982,109) (14,225,006) -        -       -        -       -        -        -        96,056,113 (11,479,967) (2,158,662,561) (1,163,462,076) 

ตน้ทุนการขายสนิคา้ (2,850,811) -       -       -        (54,048,478) (53,546,105) -       -        -        -        292,741 1,302,216 (56,606,548) (52,243,889) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,257,700) (480,000) (105,422,628) (107,984,201) (10,199,213) (2,583,814) (3,574,516) (3,232,018) -        -        4,599,331 7,243,767 (115,854,726) (107,036,266) 

ตน้ทุนจากการขายหอ้งชุด -        -       -       -        (8,399,978) (13,519,530) -       -        -        -        119,382 222,961 (8,280,596) (13,296,569) 

กําไรขัน้ตน้จากการดาํเนินงานตามสว่นงาน 1,161,115,385 217,099,548 29,684,796 (9,090,637) 12,958,391 30,433,352 230,290 931,762 -        -        (13,397,556) (9,190,482) 1,190,591,306 230,183,543 
               

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่มไ่ดปั้นสว่น:               

   รายไดอ้ื่น             27,997,356 17,920,166 

   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร             (440,187,997) (359,744,739) 

   กําไร(ขาดทนุ)อื่น             (103,454) 964,430 

   ค่าใชจ้่ายอื่น             (4,332,457) (2,518,310) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ             (74,979,474) (71,482,742) 

   สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน               

      - บรษิทัร่วม             32,482,422 6,849,558 

      - กจิการรว่มคา้             (26,240,646) (32,286,200) 

   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้             (153,536,188) (12,907,678) 

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด             551,690,868 (223,021,972) 
               

จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้:               

   เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 4,245,732 -        -        -        79,026,989 97,611,916 -        -        -        -        (2,563,550) (1,075,672) 80,709,171 96,536,244 

   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 3,401,471,832 1,369,561,657 149,332,430 98,893,564 6,579,071 2,470,885 3,804,806 4,163,780 -        -        (111,901,573) (5,403,787) 3,449,286,566 1,469,686,099 

 3,405,717,564 1,369,561,657 149,332,430 98,893,564 85,606,060 100,082,801 3,804,806 4,163,780 -        -        (114,465,123) (6,479,459) 3,529,995,737 1,566,222,343 
 

สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัรบัรูร้ายไดแ้บบตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
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 งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (บาท) 

    กิจการพฒันาและจาํหน่าย   

  กิจการบริหารจดัการ กิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้   

 กิจการโรงพยาบาล โรงพยาบาล Healthcare Solution Provider ในกิจการโรงพยาบาล กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ รวม 

 

 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 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

             

สนิทรพัยต์ามสว่นงาน 14,790,033,728 15,522,290,519 343,833,573 315,717,740 4,215,590,660 4,398,504,088 20,606,852 20,923,376 1,819,954,580 1,820,290,653 21,190,019,393 22,077,726,376 

เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,456,895,659 1,449,932,072              - -                     - -                     - -        - -        1,456,895,659 1,449,932,072 

สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดปั้นสว่น               -   -                     - -                     - -                     - -        - -        587,013,587 271,069,188 

รวมสนิทรพัย ์ 16,246,929,387  16,972,222,591 343,833,573 315,717,740 4,215,590,660 4,398,504,088 20,606,852 20,923,376 1,819,954,580 1,820,290,653 23,233,928,639 23,798,727,636 

             

หนี้สนิตามสว่นงาน 6,907,368,996 7,914,457,270 100,965,863 110,453,852 3,805,089,591 3,689,041,372 27,512,959 27,369,177 479,079 158,537 10,841,416,488 11,741,480,208 

หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นสว่น         -  -                    - -                     - -                     - -                     - -        2,463,570,159 2,439,262,500 

รวมหนี้สนิ 6,907,368,996 7,914,457,270 100,965,863 110,453,852 3,805,089,591 3,689,041,372 27,512,959 27,369,177 479,079 158,537 13,304,986,647 14,180,742,708 

 

เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ จดัเป็นหนี้สนิไมไ่ดปั้นสว่น เนื่องจากเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นการบรหิารจดัการโดยหน่วยงานสว่นกลาง 
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9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม (สินทรพัยห์มุนเวียน) 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของกลุ่มกจิการเป็นเงนิลงทุนระยะสัน้ในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน

ทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมมรีายการเคลื่อนไหวสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ดงันี้ 
 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ผา่นกาํไรหรือ 

 ขาดทุน 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 เบด็เสรจ็อ่ืน 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ผา่นกาํไรหรือ 

 ขาดทุน 

 สินทรพัย ์

 ทางการเงินท่ี 

 วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 เบด็เสรจ็อ่ืน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนตน้งวด  47,313,533 6,248,671 14,194,831 6,248,671 

บวก เงนิลงทุนเพิม่ในระหวา่งงวด -       -       -       -       

หกั จาํหน่ายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด -       -       -       -       

ราคาทุนปลายงวด 47,313,533 6,248,671 14,194,831 6,248,671 

กาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมร่บัรูจ้ากการตมีลูคา่ยุตธิรรม 1,219,897 (631,921) 1,101,760 (631,921) 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด  48,533,430 5,616,750 15,296,591 5,616,750 
 

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูก้ําไรจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนในขอ้มลูทางการเงนิรวม และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 41,862 บาท และ 8,662 บาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : 

กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูก้ําไรจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิผ่านกําไรหรอืขาดทุนในขอ้มูลทางการเงนิรวม และขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการจาํนวน 39,901 บาท และ 6,602 บาท ตามลาํดบั) 
 

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูก้ําไรจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในขอ้มลูทางการเงนิรวม และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน  436,650 บาท (พ.ศ. 2564  : กลุ่มกจิการ

และบริษัทรบัรู้กําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจาํนวน 985,900 บาท) 
 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารหนี้

และตราสารทุน  
 

มูลค่ายุตธิรรมวดัตามราคาเสนอซื้อล่าสุดที่อ้างองิจากศูนย์ซื้อขายตราสาร ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีมูลค่ายุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู ่

ในระดบัที ่1 ของลาํดบัขัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
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10 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

      

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น (สทุธ)ิ  2,603,558,650 2,382,288,855 819,140,264 721,003,562 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 7,288,509 8,159,052 74,107,378 98,177,041 

  2,610,847,159 2,390,447,907 893,247,642 819,180,603 

      

ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น (สทุธ)ิ  14,719,968 8,035,332 8,428,632 4,710,913 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) 2,628,246 2,526,146 15,594,213 18,331,641 

  17,348,214 10,561,478 24,022,845 23,042,554 

      

ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัอื่น  4,192 3,322 724 557 

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 521,314 521,314 132,758,507 126,651,139 

  525,506 524,636 132,759,231 126,651,696 

      

เงนิปันผลคา้งรบั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) -       4,954,400 -       4,954,400 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวคัซนี  343,552,000 742,600,400 343,552,000 742,600,400 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้  819,695 443,170 -       235,400 

เงนิทดรองจ่าย - บรษิทั/บุคคลอื่น  2,393,515 10,120,932 830,496 660,050 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัอื่น  29,587,889 23,408,012 8,840,954 9,666,370 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) -       -       -       1,615 

  3,005,073,978 3,183,060,935 1,403,253,168 1,726,993,088 
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ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้ แยกรายละเอยีดตามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน (สทุธิ)     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 1,016,960,178 1,022,538,977 361,537,211 259,421,054 

อายุหนี้คา้งชาํระ     

   1 - 90 วนั 798,947,998 857,028,710 205,814,420 298,115,988 

   91 - 180 วนั 305,020,132 158,463,287 120,748,535 86,048,643 

   181 - 365 วนั 75,100,435 41,137,192 39,784,777 8,999,015 

   มากกวา่ 365 วนั 114,698,393 121,876,506 68,682,440 69,112,718 

 2,310,727,136 2,201,044,672 796,567,383 721,697,418 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (112,577,442) (94,434,656) (70,920,727) (69,644,401) 

 2,198,149,694 2,106,610,016 725,646,656 652,053,017 
     
ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 411,771,355 282,041,238 93,493,608 68,950,545 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (6,362,399) (6,362,399) -       -       

 405,408,956 275,678,839 93,493,608 68,950,545 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น (สทุธ)ิ 2,603,558,650 2,382,288,855 819,140,264 721,003,562 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีการค้า - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 806,555 1,056,705 12,169,017 10,089,117 

อายุหนี้คา้งชาํระ     

   1 - 90 วนั 18,000 721,150 7,565,726 13,795,695 

   91 - 180 วนั 100,000 -       6,031,862 13,340,322 

   181 - 365 วนั  -      -       15,066,537 14,945,403 

   มากกวา่ 365 วนั 6,228,573 6,245,816 26,924,448 24,685,433 

 7,153,128 8,023,671 67,757,590 76,855,970 
     
ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 135,381 135,381 6,349,788 21,321,071 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ -       -       -       -       
     
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  7,288,509 8,159,052 74,107,378 98,177,041 
 
เนื่องจากลกัษณะของลกูหนี้การคา้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคา่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
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การด้อยค่าของลกูหน้ีการค้า 

 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้ - ลกูหนี้การคา้     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ (165,768) (3,128) (10,681) (3,128) 

อายุหนี้คา้งชาํระ     

 1 - 90 วนั (665,282) (1,152,501) (188,853) (1,152,501) 

 91 - 180 วนั (23,044,525) (9,516,515) (1,726,082) (1,612,530) 

 181 - 365 วนั (12,786,067) (5,362,840) (8,248,739) (5,192,178) 

  มากกวา่ 365 วนั (75,915,800) (78,399,672) (60,746,372) (61,684,064) 

ลกูหนี้การคา้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ (6,362,399) (6,362,399) -       -       

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (118,939,841) (100,797,055) (70,920,727) (69,644,401) 

 

การเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 

31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

คา่เผือ่ตน้งวด/ปี (100,797,055) (84,111,599) (69,644,401) (59,191,105) 

บวก  ตัง้เพิม่ในระหวา่งงวด/ปี (21,141,286) (25,651,137) (3,923,726) (13,749,064) 

หกั  ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด/ปี -         134,332 -       -       

หกั  โอนกลบัในระหวา่งงวด/ปี - รบัชาํระ 2,998,500          8,831,349 2,647,400  3,295,768 

คา่เผือ่ปลายงวด/ปี  (118,939,841) (100,797,055) (70,920,727) (69,644,401) 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มกีารตดัจําหน่ายหนี้สูญ (สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 : กลุ่มกจิการและบรษิทัไมม่กีารตดัจาํหน่ายหนี้สญู) 
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11 สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยาและเวชภณัฑ ์ 304,960,252 267,973,441 229,952,232 187,738,978 

อุปกรณ์การแพทย ์ 94,629,775 99,690,237 -       -       

พสัดุและวสัดุสิน้เปลอืง 13,249,080 14,669,643 5,473,768 5,774,808 

หอ้งชุดเพือ่ขาย 1,043,330,170 1,051,474,655 -       -       

หกั  คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ - ยาและเวชภณัฑ ์ (20,720,094) (14,214,531) (16,632,000) (10,000,000) 

  - อุปกรณ์การแพทย ์ (17,502,787) (12,012,243) -       -       

  - พสัดุ (54,527) (54,527) (54,527) (54,527) 

สนิคา้ระหวา่งทาง - อุปกรณ์การแพทย ์ 9,642,349 8,706,295 -       -       

 1,427,534,218 1,416,232,970 218,739,473 183,459,259 

 

• คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพสาํหรบัยาและเวชภณัฑ ์และพสัดุรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลในกาํไรหรอืขาดทุน 

• คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพสาํหรบัอุปกรณ์การแพทยร์บัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทนุการขายสนิคา้ในกาํไรหรอืขาดทุน 

 

12 ต้นทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

    บาท  บาท 
     

ทีด่นิเพือ่การพฒันา   840,389,408 840,389,408 

งานระหวา่งก่อสรา้งและตน้ทนุอื่นทีเ่กีย่วกบัโครงการ   375,164 375,164 

   840,764,572 840,764,572 
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13 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม (สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน) 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของกลุ่มกจิการ - สว่นทีไ่มห่มุนเวยีน เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน มรีายการเคลื่อนไหว

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ดงันี้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

 บาท บาท 

   

ราคาทุนตน้งวด 918,134,963 863,987,794 

โอนเปลีย่นประเภทมาจากเงนิลงทุน 

  ในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 15) 14,000,000 14,000,000 

กาํไรทีย่งัไมร่บัรูจ้ากการตมีลูคา่ยตุธิรรม 185,413,856 185,413,856 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 1,117,548,819 1,063,401,650 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัได้รบัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน จํานวน 

4,954,400 บาท (พ.ศ. 2564 : กลุ่มกจิการและบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน) 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูข้าดทุนจากการตมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์าง

การเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 3,815,041 บาท (พ.ศ. 2564 : 

กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูก้าํไรจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในขอ้มลูทางการเงนิรวม

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจาํนวน 23,786,717 บาท) 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยราคาเสนอซื้อล่าสุดทีอ่า้งองิจากศูนย์

ซื้อขายตราสาร ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีมูลค่ายุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 ของลําดบัขัน้ของมูลค่ายุตธิรรม สําหรบัเงนิลงทุนใน 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กลุ่มกจิการและบรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลที่

สงัเกตไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั และอา้งองิจากประมาณการของกจิการ มลูคา่ยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่2 ของลาํดบัขัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
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14 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม และกิจการร่วมค้า (สทุธิ) 

 

ก) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และกจิการรว่มคา้ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

    ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย) มูลค่าเงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

   ยงัไมไ่ด้   ยงัไมไ่ด้   ยงัไมไ่ด้  

   ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแลว้ 

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

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ร้อยละ  ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

         

บริษทัร่วม 

บรษิทั อุบลรกัษ์ จํากดั ไทย โรงพยาบาลเอกชน  34.52  34.52 363,262,360 351,767,750 272,762,500  272,762,500 

บรษิทั สริเิวช จนัทบุร ีจาํกดั (มหาชน) ไทย โรงพยาบาลเอกชน  31.92  31.92 378,152,981 357,165,169 211,522,604 211,522,604 

     741,415,341 708,932,919 484,285,104 484,285,104 

         

กิจการร่วมค้า         

Ar Yu International Health Care Company Limited สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ โรงพยาบาลเอกชน  40.00  40.00 715,480,318   740,999,153 898,012,168 898,012,168 

     715,480,318 740,999,153   898,012,168 898,012,168 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการมกีารทบทวนค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ โดยพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าวจากผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา และทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต

ของบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ รวมทัง้ปัจจยัอื่น 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สุทธ)ิ และกจิการร่วมคา้ (สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัรว่ม     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สทุธ)ิ 708,932,919 583,903,297 484,285,104 432,487,302  

เงนิลงทุนเพิม่ระหวา่งงวด/ปี -        51,797,802 -        51,797,802 

สว่นแบ่งผลกาํไรระหวา่งงวด/ปี 32,482,422 94,983,308 -        -        

เงนิปันผลรบัระหวา่งงวด/ปี -        (21,751,488) -        -        

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สทุธ)ิ 741,415,341 708,932,919 484,285,104 484,285,104 

     

กิจการรว่มค้า     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สทุธ)ิ 740,999,153 781,042,516 898,012,168 898,012,168 

สว่นแบ่งขาดทุนระหวา่งงวด/ปี (26,240,646) (64,290,969) -        -        

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 721,811 24,247,606 -        -        

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สทุธ)ิ 715,480,318 740,999,153 898,012,168 898,012,168 
 

 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สทุธิ) และเกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวม 
 

ก) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 

       ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

     วิธีราคาทุน เงินปันผลรบั 

       ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

   ทุนชาํระแล้ว (จาํนวนเงิน) สดัส่วนการถือหุ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 วนัท่ี 31 มีนาคม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว         

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

 จดัตัง้ขึ้น   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  มูลค่าเงินลงทุน ด้อยค่าเงินลงทุน  (สุทธิ)  มูลค่าเงินลงทุน ด้อยค่าเงินลงทุน  (สุทธิ)  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

บริษทัย่อยโดยตรง ในประเทศ ลกัษณะธรุกิจ  บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
               

บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจาํกดั (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 ีเวลบอีิง้ จาํกดั  ไทย ธุรกจิบรกิารทางการแพทยเ์พือ่ผูส้งูอายุ             

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

บรษิทั ดเีอส ออลล ์จาํกดั  ไทย จาํหน่ายยา และวสัดุเครือ่งมอืทางทนัตกรรม 31,932,650 31,932,650  99.43  99.43 144,526,240 (73,511,767) 71,014,473 144,526,240 (73,511,767) 71,014,473 -        -        

บรษิทั ราชธานี เรยีลตี ้จาํกดั 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 โมดลูล่าซอฟทแ์วรเ์อก็ซเ์ปอรต์สี จาํกดั ไทย ใหค้าํปรกึษาและเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 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 โรงพยาบาลอุตรดติถธ์นบุร ีจาํกดั 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 จาํกดั  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 ธนราษฎรทุ่์งสง 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 -        -        

บรษิทั เมดแอคเซส จํากดั  ไทย จดัซือ้กลาง 1,000,000 1,000,000  100.00  100.00 1,000,000 -        1,000,000 1,000,000 -        1,000,000 -        -        

บรษิทั ธนบุร ีคานาบซิ จาํกดั (มหาชน) ไทย ใหค้าํปรกึษา วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์             

   (จนถงึวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2565)     กลุ่มเภสชัภณัฑ ์เวชภณัฑ ์             

     ทีม่สีารสกดัจากพชืสมุนไพร -        100,000,000 -         75.00 -        -        -        75,000,000 -        75,000,000 -        -        

       8,235,384,306 (876,368,167) 7,359,016,139 8,310,384,306 (876,368,167) 7,434,016,139 -                       - 

 

   ทุนชาํระแล้ว (จาํนวนเงิน) สดัส่วนการถือหุ้น 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 จดัตัง้ขึ้น   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

บริษทัย่อยโดยอ้อม ในประเทศ ลกัษณะธรุกิจ  บาท  บาท  ร้อยละ  ร้อยละ 
       

บรษิทั ธนบุร ีพรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย กจิการรบัจา้งบรหิารจดัการในกจิการ     

   (ถอืหุน้โดย บรษิทั ธนบุร ีเวลบอีิง้ จํากดั)     เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยทุ์กชนิด 4,000,000 4,000,000 99.99  99.99 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และสําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีราคาทุน 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สทุธ)ิ 7,434,016,139 7,200,016,139 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด/ปี -        276,000,000 

จาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยระหวา่งงวด/ปี (61,000,000)       -        

โอนเปลีย่นประเภทไปเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่   

   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (หมายเหตุ 13) (14,000,000) -        

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -        (42,000,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สทุธ)ิ 7,359,016,139 7,434,016,139 
 
การจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - บรษิทั ธนบุร ีคานาบซิ จาํกดั (มหาชน)  
 
จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหจ้ําหน่ายเงนิ

ลงทุนใน บรษิทั ธนบุร ีคานาบซิ จํากดั (มหาชน) โดยการจําหน่ายหุ้นสามญั จํานวน 610,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 100 บาท 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ให้กบับรษิทัแห่งหนึ่ง รวมเป็นเงนิ 61,000,000 บาท บรษิัทรบัรูก้ําไรจากการจําหน่ายเงนิ

ลงทุนในขอ้มูลทางการเงนิรวมจํานวน 4,683,733 บาท บรษิทัไดร้บัชําระเงนิค่าหุน้แลว้เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2565 การ

จาํหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 75.00 เป็นรอ้ยละ 14.00 บรษิทัจงึพจิารณา

จดัประเภทมลูค่าเงนิลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ํานวน 14,000,000 บาท ไปเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
 บาท 

มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุน  ณ วนัทีจ่าํหน่ายเงนิลงทุน 70,316,267 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม ณ วนัทีจ่าํหน่ายเงนิลงทุน 23,438,755 

 93,755,022 
  
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 61,000,000 

หกั มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนตามสดัสว่นการลงทุน              (56,316,267) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 4,683,733 
  
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 61,000,000 

หกั เงนิสดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีจ่าํหน่ายเงนิลงทุน             (42,885,594) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (ในงบกระแสเงนิสด) 18,114,406 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดพ้จิารณาทบทวนค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่่านมาและทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตของบรษิทัย่อยรวมทัง้ปัจจยั

อื่น ๆ แลว้เหน็สมควรใหบ้นัทกึคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 876.37 ลา้นบาท 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 

   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด  9,775,822,576 4,072,187,494 

ซือ้สนิทรพัย ์ 86,326,277 57,241,911 

โอนมาจากเงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิทรพัย ์ 5,241,574 4,701,531 

ตน้ทุนการกูย้มื 166,046 -        

จาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (39,394) (37,914) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (4,332,456) (4,282,731) 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ (90,340) -       

คา่เสือ่มราคา (192,248,510) (87,533,171) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  9,670,845,773 4,042,277,120 

 

ต้นทุนการกู้ยมืของกลุ่มกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 จํานวน 0.17 ล้านบาท เกดิจากการกู้ยมืมา 

เพื่อสรา้งอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1.75 ลา้นบาท เกดิจากการกูย้มืมาเพื่อสรา้ง 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร) และไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 0.17 - 1.70 (วนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.98 - 2.79) ในการคํานวณตน้ทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าว

เป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิกูย้มืทีนํ่ามาใชใ้นการก่อสรา้ง 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยสองแห่งมวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิในประเทศไทย

จาํนวน 657.80 ลา้นบาท วงเงนิดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางรายการของบรษิทัยอ่ยสองแหง่ดงักล่าว 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายการของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าต้นทุนจํานวน 1,049.02 ล้านบาท  

(วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,048.65 ล้านบาท) ไดถู้กจดจํานองไว้กบัสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิเบิกเกนิบญัช ี

วงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และหนงัสอืคํ้าประกนั (หมายเหตุ 19, 21 และ 29) 

 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สทุธิ) 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด  2,165,131,839 28,792,965 

เพิม่ระหวา่งงวด 8,873,701 2,866,009 

คา่เสือ่มราคา (40,853,356) (3,002,312) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  2,133,152,184 28,656,662 

 

18 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ (หนี้สนิ) ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

และสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (203,844,071) (92,952,648) (114,878,355) (77,183,108) 

เพิม่(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 25) (13,284,733) (78,609,210) (2,598,096) (9,130,981) 

เพิม่(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 675,678 (32,282,213) 675,678 (28,564,266) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (216,453,126) (203,844,071) (116,800,773) (114,878,355) 
     

สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ)     

   ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 78,777,889 92,425,040 -       -       

   - หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ (295,231,015) (296,269,111) (116,800,773) (114,878,355) 

 (216,453,126) (203,844,071) (116,800,773) (114,878,355) 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคาร 3,743,500,000 3,830,000,000 3,603,500,000 3,770,000,000 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 20,123,059 43,967,070 -       -       

ทรสัตร์ซีที 55,670,371 72,834,300 -       -       

เลตเตอรอ์อฟเครดติ 30,580,515 28,918,130 -       -       

 3,849,873,945 3,975,719,500 3,603,500,000 3,770,000,000 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคาร      อตัราดอกเบีย้ 

ตลาดเงนิและMLR 

 อตัราดอกเบีย้ 

ตลาดเงนิและMLR  

 อตัราดอกเบีย้ 

 ตลาดเงนิ 

 อตัราดอกเบีย้ 

 ตลาดเงนิ 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร                MOR  MOR -       -       

ทรสัตร์ซีที  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้ -       -       

  ตลาดเงนิ  ตลาดเงนิ               

เลตเตอรอ์อฟเครดติ  อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้ -       -       

  ตลาดเงนิ  ตลาดเงนิ         

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

33 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคารของกลุ่มกจิการเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทชาํระคนืเมื่อทวงถาม และตัว๋สญัญา

ใชเ้งนิอายุไม่เกนิ 4 เดอืน และมกีําหนดชาํระคนืในเดอืนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ตัว๋สญัญาใชเ้งนิธนาคาร

ของกลุ่มกจิการเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทชาํระคนืเมือ่ทวงถาม ตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายุไมเ่กนิ 4 เดอืน และมกีาํหนดชาํระคนืภายในเดอืน 

มนีาคม พ.ศ. 2565) และเฉพาะบรษิทัเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทชําระคนืเมื่อทวงถาม และตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายุไม่เกนิ 3 เดอืน และมี

กาํหนดชาํระคนืในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2565 (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายุไมเ่กนิ 3 เดอืน และมกีําหนดชาํระคนื

ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565) 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทรสัต์รซีีทของกลุ่มกจิการเป็นสนิเชื่อจากธนาคารในประเทศสามแห่ง (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 

ธนาคารในประเทศสองแห่ง) ซึ่งเป็นสนิเชื่อระยะสัน้อายุไม่เกนิ 180 วนั สําหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการซื้อเวชภณัฑ์และอุปกรณ์

การแพทยจ์ากต่างประเทศ  

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เลตเตอรอ์อฟเครดติของกลุ่มกจิการเป็นสนิเชื่อจากธนาคารในประเทศ 

สองแหง่ ซึง่เป็นสนิเชื่อระยะสัน้อายุไมเ่กนิ 180 วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการจ่ายเงนิใหก้บัผูร้บัเหมาของบรษิทัยอ่ยและใชใ้น

การซือ้เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์การแพทยจ์ากต่างประเทศของบรษิทัยอ่ย 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมวีงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีนกบัธนาคารในประเทศแหง่หนึ่งโดยมี

วงเงนิสนิเชื่อทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ํานวน 600.00 ลา้นบาท วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมระหว่าง บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) และบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่ง กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาสนิเชือ่ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมวีงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนสาํหรบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อาวลัตัว๋

เงนิ เลตเตอรอ์อฟเครดติต่างประเทศ ทรสัตร์ซีที สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนอื่นกบัธนาคารใน

ประเทศ โดยมวีงเงนิสนิเชื่อทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ํานวน 650.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นวงเงนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าว

เป็นวงเงนิรว่มระหวา่งบรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่ง  
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20 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

      

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น  529,314,280 467,384,975 230,288,636 243,988,996  

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 65,165,727 63,386,038 83,780,058 57,972,619  

เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น  149,117,073 121,308,824 54,946,261  45,585,928  

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  26 ก) 645,088 2,552,101 21,354,435 40,494,894  

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร      

   - บรษิทัอื่น  100,625,357 197,063,532 40,632,054 39,653,313  

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) 74,163,200 117,725,500 12,105,448 17,960,750  

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน      

   - บรษิทัอื่น  15,243,829 10,648,350 -       2,621,500 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บรษิทัอื่น  25,696,906 28,450,630 22,618,578 25,175,553 

                     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) -       -       -       7,561 

เงนิปันผลคา้งจ่าย  20,024,339 15,969,093 19,823,665  15,768,419  

คา่แพทยค์า้งจ่าย  147,957,616 141,350,130 111,900,800 108,522,244  

เงนิเดอืน คา่แรงและโบนสัคา้งจ่าย  57,944,887 214,556,044 31,927,639 154,890,479  

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย   64,031,109 47,878,467 20,219,879 18,179,595 

รายไดร้บัล่วงหน้า  20,578,271 24,586,912 13,764,024 13,794,675 

เงนิมดัจาํรบั  60,675,985 27,341,291 15,847,598 7,621,005 

เงนิประกนัคา่ก่อสรา้ง  90,084,487 128,142,226 11,946,684 11,887,627 

รายไดร้อการรบัรู ้  6,830,740 6,635,740 -       -       

เงนิรบัล่วงหน้าคา่จองหอ้งชุด  9,514,947 9,781,279 -       -       

เงนิมดัจาํรบัคา่จองวคัซนี      

   - บรษิทัอื่น/บุคคลอื่น  745,096,245 1,139,296,431 732,936,346 1,121,906,373 

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26 ก) -       11,167,200 330,000 17,135,500 

เงนิทดรองรบัจากบรษิทัอื่น/บุคคลอื่น  36,050,784 37,331,730 4,686,562 5,552,753     

  2,218,760,870 2,812,556,493 1,429,108,667 1,948,719,784 
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21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และสาํหรบัปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 6,095,690,093 6,870,419,476 5,085,000,000 5,780,000,000 

เงนิกูเ้พิม่ขึน้ระหวา่งงวด/ปี -       79,470,000 -       50,000,000 

จ่ายชาํระคนืระหวา่งงวด/ปี (264,355,976) (854,199,383) (207,500,000) (745,000,000) 

 5,831,334,117 6,095,690,093 4,877,500,000 5,085,000,000 

คา่ธรรมเนียมเงนิกูจ้า่ยล่วงหน้า (สทุธ)ิ (5,476,149) (5,374,010) (4,432,022) (4,788,562) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 5,825,857,968 6,090,316,083 4,873,067,978 5,080,211,438 

หกั  สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (1,206,109,799) (1,629,793,564) (955,000,000) (905,000,000) 

 4,619,748,169 4,460,522,519 3,918,067,978 4,175,211,438 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,206,109,799 1,629,793,564 955,000,000 905,000,000 

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 3,653,438,400 3,599,982,907 3,000,000,000 3,370,000,000 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 971,785,918 865,913,622 922,500,000 810,000,000 

 5,831,334,117 6,095,690,093 4,877,500,000 5,085,000,000 

หกั  คา่ธรรมเนยีมเงนิกูจ้า่ยล่วงหน้า (5,476,149) (5,374,010) (4,432,022) (4,788,562) 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว 5,825,857,968 6,090,316,083 4,873,067,978 5,080,211,438 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อปี และอตัราดอกเบี้ยอ้างองิอตัราดอกเบี้ย

ตลาดเงนิลบอตัราคงทีต่่อปี และมกีาํหนดชาํระคนืภายในระยะเวลาตามทีร่ะบุไวใ้นแต่ละสญัญา 
 

กลุ่มกจิการอยู่ภายใต้ขอ้กําหนดของสญัญาเงนิกู้ยมื ซึ่งกําหนดให้กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติาม เช่น การดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูบ้รหิาร Negative Pledge และเงือ่นไขอื่น ๆ ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืทีไ่ดก้าํหนดไวส้าํหรบัวงเงนิกูย้มืในแต่ละสญัญา 
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22 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สทุธิ) 

 

กลุ่มกจิการและบรษิัทได้ทําสญัญาเช่าเพื่อเช่าที่ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน อุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยอดหนี้สนิ

ภายใตส้ญัญาเชา่ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 354,098,856 356,180,855 23,852,745 23,648,450 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (142,635,392) (143,765,632) (2,401,082) (2,521,640) 

มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 211,463,464 212,415,223 21,451,663 21,126,810 

หกั  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (25,221,168) (27,372,723) (7,533,601) (7,220,889) 

 186,242,296 185,042,500 13,918,062 13,905,921 

 

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่มกีาํหนดชาํระดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ถึงกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี 33,440,537 34,958,301 8,161,511 7,850,012 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 77,687,519 76,859,754 11,311,234 11,238,438 

มากกวา่ 5 ปี 242,970,800 244,362,800 4,380,000 4,560,000 

 354,098,856 356,180,855 23,852,745 23,648,450 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 
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23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลือ่นไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 430,351,220 333,595,519 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 8,208,109 5,533,333 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,671,542 1,296,468 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (6,800,889) (4,677,736) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 433,429,982 335,747,584 

 

24 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 

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

เพือ่บรหิารทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

• วงเงนิสงูสดุทีใ่ชใ้นการซือ้หุน้คนืไมเ่กนิ 280.00 ลา้นบาท 

• จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 1.20 ของหุ้น 

ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

• วธิกีารในการซือ้หุน้คนืโดยซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• กาํหนดระยะเวลาทีจ่ะซือ้หุน้คนืภายในระยะเวลา 6 เดอืนนบัตัง้แต่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2563 

• หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคนื โดยใหนํ้าราคาหุ้นเฉลี่ยยอ้นหลงั 30 วนัก่อนที่บรษิัทจะทําการเปิดเผยขอ้มูลมา

ประกอบการพจิารณากาํหนดราคาซือ้คนื ราคาซือ้คนืจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัทาํการซือ้ขายก่อนหน้าวนัทีท่าํการ

ซื้อขายในแต่ละครัง้บวกด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดงักล่าว ทัง้นี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วนั ตัง้แต่วนัที ่ 

20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 20.35 บาทต่อหุน้ 
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รายการเคลือ่นไหวของหุน้สามญัซือ้คนืสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

  

 มูลค่าของ 

หุ้นสามญัซ้ือคืน 

  จาํนวนหุ้น  บาท 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 4,881,400     97,072,047 

จาํหน่ายหุน้ทนุซือ้คนืระหวา่งงวด (ราคาหุน้ละ 37.00 บาท ถงึ 38.75 บาท) (3,268,800) (65,003,709) 

จดทะเบยีนลดทนุ (1,612,600) (32,068,338) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 -       -       
 

ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัจําหน่ายหุน้ทุนซื้อคนืจํานวน 3,268,800 หุ้น ในราคาระหว่างหุน้ละ 37.00 บาท ถงึ 38.75 บาท 

รวมเป็นเงนิจาํนวน 123,672,813 บาท 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิลดทุนหุ้นทุนซื้อคืนที่

จําหน่ายไม่หมดจํานวน 1,612,600 หุน้ บรษิทัไดด้ําเนินการจดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 และได้

โอนทุนสํารองหุ้นทุนซื้อคืนไปยังกําไรสะสมที่ย ังไม่ได้จัดสรร จํานวน 97,072,047 บาท ภายหลังการลดทุน บริษัทมีหุ้นสามญัจํานวน 

847,467,400 หุน้  

 

25 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

รายการกระทบยอดคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     

ภาษเีงนิไดส้าํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด (140,251,455) (12,248,316) (76,596,038) (11,234,209) 

การปรบัปรุงจากการบนัทกึภาษเีงนิไดปี้ก่อนสงูไป(ต่ําไป) - (254,680) -       -       

รวมภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (140,251,455) (12,502,996) (76,596,038) (11,234,209) 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :     

รายการทีเ่กดิขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 18) (13,284,733) (404,682) (2,598,096) (3,102,642) 

รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (153,536,188) (12,907,678) (79,194,134) (14,336,851) 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดร้บัรูจ้ากประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทัง้ปี 

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยอตัราภาษขีองกลุ่มกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ 15.24 ถงึ 20.16 และเฉพาะบรษิทัอตัรารอ้ยละ 19.34 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26 รายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ถอืโดยสมาชกิในตระกูลวนาสนิและโรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน)  

ในสัดส่วนร้อยละ 24.83 และร้อยละ 21.06 ตามลําดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสินและ

โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 22.19 และรอ้ยละ 21.03 ตามลําดบั) ส่วนจํานวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 54.11 

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 56.78) ถอืโดยกจิการอื่นและบุคคลทัว่ไป 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) ยอดคงเหลอืที่เกดิจากการซื้อ/ขายสนิคา้และบรกิารและอื่นๆ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ลกูหน้ีการค้า      

บรษิทัยอ่ย -       -       67,063,205 90,466,875 

บรษิทัรว่ม 348,165 1,269,575 190,600 964,350 

กจิการรว่มคา้  6,291,454 6,308,697 6,228,573 6,245,816 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 648,890 580,780 625,000 500,000 

 7,288,509 8,159,052 74,107,378 98,177,041 

     

ลกูหน้ีอ่ืน     

บรษิทัยอ่ย -       -       13,700,813 16,459,641 

กจิการรว่มคา้ 71,700 71,700 71,700 71,700 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,556,546 2,454,446 1,821,700 1,800,300 

 2,628,246 2,526,146 15,594,213 18,331,641 

     

เงินปันผลค้างรบั     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       4,954,400  -       4,954,400  

 -       4,954,400 -       4,954,400 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย  -       -         132,758,507 126,651,139 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 521,314 521,314   -     -       

 521,314 521,314 132,758,507 126,651,139 

     

เงินประกนัค่าเช่า     

บรษิทัยอ่ย -       -       141,803 141,803 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,669,961 3,597,273 148,406 75,718 

 3,669,961 3,597,273 290,209 217,521 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     

บรษิทัยอ่ย -       -       -       1,615 

 -       -       -       1,615 

     

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย -       -       45,749,964 19,934,024 

บรษิทัรว่ม 5,660,655 5,503,575 5,660,655 5,503,575 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 59,505,072 57,882,463 32,369,439 32,535,020 

 65,165,727 63,386,038 83,780,058 57,972,619 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บรษิทัยอ่ย -       -       21,218,775 39,967,928 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 645,088 2,552,101 135,660 526,966 

 645,088 2,552,101 21,354,435 40,494,894 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรพัยถ์าวร     

บรษิทัยอ่ย -       -       725,248 42,250 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 74,163,200 117,725,500 11,380,200 17,918,500 

 74,163,200 117,725,500 12,105,448 17,960,750 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สทุธิ)     

บุคคล/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,384,469 12,172,842 10,875,790 10,664,163 

 12,384,469 12,172,842 10,875,790 10,664,163 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บรษิทัยอ่ย -       -       -       7,561 

 -       -       -       7,561 

     

เงินมดัจาํรบัค่าจองวคัซีน     

บรษิทัยอ่ย -       -       330,000 5,968,300 

บรษิทัรว่ม -       3,879,600 -       3,879,600 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       7,287,600 -       7,287,600 

 -       11,167,200 330,000 17,135,500 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    กิจการ  บริษทัท่ี  บคุคลท่ี     กิจการ  บริษทัท่ี  บคุคลท่ี  

  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวขอ้งกนั  เก่ียวขอ้งกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวขอ้งกนั  เก่ียวขอ้งกนั  รวม 

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

             

รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป -       3,955,039 -       7,520,561 -       11,475,600 11,642,506 3,910,750 -       7,465,000 -       23,018,256 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและคาํปรกึษา -       367,500 -       10,850 -       378,350 2,218,531 150,000 -       -       -       2,368,531 

รายไดค้า่เช่าทีด่นิและสถานที ่ -       -       -       97,383 -       97,383 720,000 -       -       -       -       720,000 

รายไดอ้ื่น -       -       -       -       -       -       2,364,297 -       -       -       -       2,364,297 

เงนิปันผลรบั -       -       -       4,954,400 -       4,954,400 -       -       -       4,954,400 -       4,954,400 

ดอกเบีย้รบั -       -       -       -       -       -       43,434,480 -       -       -       -       43,434,480 

ซือ้สนิคา้คงเหลอื -       -       -       27,600,364 -       27,600,364 1,392,229 -       -       23,965,564 -       25,357,793 

ซือ้อุปกรณ์ -       -       -       310,200 -       310,200 699,148 -       -       310,200 -       1,009,348 

ดอกเบีย้จ่าย -       -       -       -       -       -       85,068 -       -       -       -       85,068 

คา่ซ่อมแซมและคา่บรกิารวชิาชพี -       10,291,050 -       29,180,223 -       39,471,273 34,087,360 10,291,050 -       20,296,281 -       64,674,691 

คา่บรกิาร -       -       -       27,217 -       27,217 -       -       -       27,217 -       27,217 

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ -       -       -       -       -       -       518,749 -       -       -       -       518,749 

คา่เช่า -       -       -       -        -       -     431,210 -       -       -       -       431,210 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    กิจการ  บริษทัท่ี  บคุคลท่ี     กิจการ  บริษทัท่ี  บคุคลท่ี  

  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวขอ้งกนั  เก่ียวขอ้งกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ร่วมค้า  เก่ียวขอ้งกนั  เก่ียวขอ้งกนั  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 

รายไดค้า่เช่าทีด่นิและสถานที ่ -       -       -       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 

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

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

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -       -       -       -       -       -       72,760 -       -       -       -       72,760 

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

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

คา่บรกิาร -       -       -       422,240 -       422,240 -       -       -       15,244 -       15,244 

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ -       -       -       -       -       -       13,000 -       -       -       -       13,000 

คา่เช่า -       -       -       -       -       -       425,410 -       -       -       -       425,410 

 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร     

   - เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 35,349,055 28,412,229 18,943,749 17,266,380 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 807,341 952,204 316,583 259,612 

รวม 36,156,396 29,364,433 19,260,332 17,525,992 

 

ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สทุธ)ิ 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ มรีายการเคลื่อนไหวสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

และสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี                -       -       5,250,959,242 5,298,393,250 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด/ปี                - 6,000,000   180,000,000 576,765,992 

รบัชาํระคนืระหวา่งงวด/ปี                - (6,000,000) (351,500,000) (624,200,000) 

 -       -       5,079,459,242 5,250,959,242 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด 

      วา่จะเกดิขึน้ -       -       (37,000,000) (37,000,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (สทุธ)ิ -       -       5,042,459,242 5,213,959,242 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัคงคา้งเป็นเงนิใหกู้ย้มื

แก่บรษิทัยอ่ยทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกีาํหนดรบัชาํระคนืเมือ่ทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบีย้ตามทีต่กลงรว่มกนั 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

45 

 

ง) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย มรีายการเคลื่อนไหวสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       -       46,000,000 61,200,000 

เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด/ปี -       -       -       54,500,000 

ชาํระคนืระหวา่งงวด/ปี -       -       -       (69,700,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี -       -       46,000,000 46,000,000 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัคงคา้งเป็นเงนิกูย้มื

จากบรษิทัยอ่ยทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบีย้ตามทีต่กลงรว่มกนั  
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27 เงินปันผลจ่าย 

 

บรษิทัใหญ่ - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ปี พ.ศ. 2565 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้มมีติให้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลสาํหรบัผลการดําเนินงาน วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้

ละ 0.40 บาท คดิเป็นเงนิจาํนวน 338.99 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 คณะกรรมการไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทใ์หจ้่าย 

เงนิปันผลสาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นเงนิจาํนวน 423.73 ลา้น

บาท โดยบรษิทัจะนําเสนอเพือ่ขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 

 

ปี พ.ศ. 2564 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท ์

ให้จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 

253.14 ล้านบาท และได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที ่ 

23 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัจ่ายชาํระเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทัยอ่ย - บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ปี พ.ศ. 2565 
 
ไมม่กีารอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 

ปี พ.ศ. 2564 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ 

ใหจ้่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิจาํนวน 25.80 

ลา้นบาท และไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 

พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564 
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28 ภาระผกูพนั 

 

28.1 ภาระผกูพนัสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไดท้ําสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัการเช่าทีด่นิ อาคาร คอมพวิเตอร์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

สาํนกังาน เครือ่งมอืและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมภีาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าที ่

ไมส่ามารถยกเลกิได ้ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

ถึงกาํหนดชาํระ  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ภายใน 1 ปี 3,303,404 3,323,861 1,589,726 326,881 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 319,637 412,933 181,213 218,384 

 3,623,041 3,736,794 1,770,939 545,265 

 

28.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทุนดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

อาคาร สว่นปรบัปรุงอาคารและ     

   ระบบสาธารณูปโภค 164,899,706 139,326,076 58,973,314 39,695,836 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 10,149,485 3,943,485 2,188,150 2,937,150 

เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้าํนกังาน 3,957,432 422,061 3,535,371 -      

เครือ่งมอืทางการแพทย ์ 5,934,865 9,944,250 2,650,000 4,289,000 

อุปกรณ์ 8,963,363 317,630 8,963,363 317,630 

 193,904,851 153,953,502 76,310,198 47,239,616 
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28.3 ภาระผกูพนัอ่ืน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนัในการจ่ายชําระภาระผูกพนัอื่น 

ดงันี้ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้รกิาร     

   ทางการแพทยค์รบวงจร 1,073,946,519 1,073,946,519 -       -       

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการโฆษณา 5,856,751 5,078,323 3,809,098 2,638,570 

คา่บรกิารทาํความสะอาด     

   และรกัษาความปลอดภยั 90,677,638 107,978,634 87,362,577 100,454,343 

คา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 11,136,925 12,344,091 5,681,944 6,045,611 

อื่น 12,293,375 3,536,155 5,487,312 -       

 1,193,911,208 1,202,883,722 102,340,931 109,138,524 

 

29 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ และหน้ีสินคํา้ประกนั 

 

29.1 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีหนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร 

เพือ่คํ้าประกนัการดาํเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

คํ้าประกนัคา่ไฟฟ้า 14,548,603 14,408,903 9,841,603 9,701,903 

คํ้าประกนัการบรหิาร และดาํเนินงาน     

   ในสว่นงานรบัจา้งบรหิาร 15,108,003 8,954,769 15,108,003 8,954,769 

คํ้าประกนัการดาํเนินงาน 32,683,551 32,747,580 200,000 200,000 

คํ้าประกนัการชาํระหนี้ตามคาํพพิากษา 29,986,081 29,986,081 -       -       

 92,326,238 86,097,333 25,149,606 18,856,672 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 วงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

บางรายการ (หมายเหตุ 16) และเงนิฝากสถาบนัการเงนิของบรษิทัยอ่ย 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงนิสินเชื่อหมุนเวียนสําหรบัหนังสือ 

คํ้าประกนัธนาคารกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมวีงเงนิสนิเชื่อที่สามารถเบิกใช้ได้จํานวน 200.00 ล้านบาท ซึ่งเป็น

วงเงนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมระหว่าง บรษิทั ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

และบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่ง 

 

 29.2 อาวลัตัว๋เงินคํา้ประกนัโดยธนาคาร 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มอีาวลัตัว๋เงนิทีร่บัรองและคํ้าประกนัการจ่ายเงนิโดยธนาคาร (วนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : กลุ่มกจิการและบรษิทัมอีาวลัตัว๋เงนิทีร่บัรองและคํ้าประกนัการจ่ายเงนิโดยธนาคารจํานวน 16.48 ลา้นบาท 

และ 2.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

 

กลุ่มกิจการมีวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวียนสําหรบัอาวลัตัว๋เงนิกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวงเงนิที่ไม่มีหลกัทรพัย ์

คํ้าประกนั วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงนิรว่มระหว่าง บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยแหง่หนึ่ง  

(หมายเหตุ 19) 

 

29.3 การคํา้ประกนัให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัยอ่ย 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัเป็นผูค้ํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

   วงเงินคํา้ประกนั 

 

 

  ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 การคํา้ประกนั สกลุเงิน  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
     

 คํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัยอ่ย ลา้นบาท        963.70         963.70 

 คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัยอ่ย ซึง่เป็นวงเงนิรว่มกบับรษิทั  ลา้นบาท         500.00*         500.00* 

 คํ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัยอ่ย ลา้นบาท        197.00           197.00 

 คํ้าประกนัวงเงนิอาวลัตัว๋เงนิของบรษิทัยอ่ย ลา้นบาท          50.00             50.00 

 คํ้าประกนัวงเงนิทรสัตร์ซีทีและวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติของบรษิทัยอ่ย ลา้นบาท        285.00           285.00 

 คํ้าประกนัวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัยอ่ย ลา้นบาท          15.21             15.21 

 คํ้าประกนัวงเงนิสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของบรษิทัยอ่ย  

ซึง่เป็นวงเงนิรว่มกบับรษิทั ลา้นบาท 

               

48.88* 

              

48.88* 

 คํ้าประกนัวงเงนิสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของบรษิทัยอ่ย ลา้นบาท           17.00            17.00 

 คํ้าประกนัวงเงนิสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของบรษิทัยอ่ย ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา             0.70              0.70 

 

* วงเงนิกู้ยมืระยะสัน้และวงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของบรษิัทย่อยซึ่งเป็นวงเงนิร่วมกบับรษิัท จํานวน 

500.00 ลา้นบาท และ 48.88 ลา้นบาท ตามลําดบั เป็นวงเงนิทีบ่รษิทัมกีารคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยคํ้าประกนั

ใหแ้ก่บรษิทัในจาํนวนเงนิทีเ่ท่ากนั 

 



บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

50 

 

กจิการรว่มคา้ 

 

บรษิัทเป็นผู้คํ้าประกนัให้แก่กิจการร่วมค้าในต่างประเทศตามที่ระบุใน Standby Letter of Credit ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัท 

สาํหรบัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ  

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัม ีStandby Letter of Credit เพื่อคํ้าประกนัใหแ้ก่กจิการ

รว่มคา้ในต่างประเทศเป็นวงเงนิ 9.60 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

 

30 คดีความท่ีถกูฟ้องร้อง 

 

บรษิทัยอ่ย 

 

1) บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งไดย้ืน่ฟ้องกรมทีด่นิและสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องจากการเพกิถอนทีด่นิของบรษิทั โดยมคีดคีวามคงคา้งดงันี้ 

 

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

แสดงสทิธใินทีด่นิเฉพาะส่วนทีอ่อกโดยไม่ชอบดว้ยวธิกีารทางกฎหมายกําหนด มใิช่เพกิถอนสทิธใินการครอบครองและ

การทําประโยชน์ในทีด่นิ ศาลปกครองกลางพพิากษายกฟ้องเมื่อวนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2556 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ โดย  

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 คดดีงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

 

1.2) บรษิัทย่อยทําการฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัที่ดนิ นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมที่ดนิได้ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเพกิถอนหนังสอืสําคญั

แสดงสทิธทิีอ่อกโดยไมช่อบดว้ยวธิกีารทีท่างกฎหมายกาํหนด อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ยงัไม่มคีาํสัง่เพกิถอน 

โดยอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการ 

 

31 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 

การจ่ายเงนิปันผล - บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

จากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมมมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลสาํหรบัผล

การดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นเงนิจาํนวน 423.73 ลา้นบาท บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

การจ่ายเงนิปันผล - บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจาํกดั (มหาชน) 

 

จากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยประจาํปี พ.ศ. 2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2564 แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิจาํนวน 25.80 ลา้นบาท บรษิทัยอ่ยจ่ายเงนิ

ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2565 
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