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16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1 ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจ
รักษำพยำบำล ธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider)  และธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยบริษทัฯ ประกอบธุรกิจตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

16.1.1 ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  

ธุรกจิรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
โรงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี โรงพยำบำลอุบลรักษ์ และ
โรงพยำบำลสิริเวช ซ่ึงให้บริกำรรักษำพยำบำลทัว่ไป (General Hospital) และรักษำพยำบำลโรค
เฉพำะทำง โดยรับบริกำรทั้งผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก และผูป่้วยฉุกเฉิน รวมถึงมีบริกำรรถพยำบำล แพทย์
ผูเ้ช่ียวชำญ และบุคลำกรทำงกำรแพทยค์อยใหบ้ริกำรตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ มีจุดเด่นในเร่ืองรำคำ
และคุณภำพของกำรรักษำพยำบำล กล่ำวคือ กลุ่มโรงพยำบำลมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญท่ีมีช่ือเสียง และ
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเทียบเท่ำโรงพยำบำลเอกชนชั้นน ำทัว่ประเทศคอยใหบ้ริกำร และคิด
ค่ำบริกำรในอตัรำท่ีประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ปัจจุบัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 กลุ่ม
โรงพยำบำล มีหอ้งตรวจผูป่้วยทั้งหมด 186 หอ้ง สำมำรถรองรับผูป่้วยนอกได ้5,580 รำยต่อวนั และ
มีจ ำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งส้ิน 916 เตียง และสำมำรถรองรับผูป่้วยในไดถึ้ง 824 เตียงต่อวนั 

ธุรกจิรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

- สำธำรณรัฐประชำชนจีน ด ำเนินกำรโดย Weihai Welly Hospital Company Limited (เดิมช่ือ 
Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งท่ีสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน เป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทั WEGO Holding Company Limited 
ผูด้  ำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทยช์ั้นน ำของสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

Weihai Welly Hospital Company Limited ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนประเภทรับผูป่้วย
ไวค้ำ้งคืน ภำยใตช่ื้อ Welly Hospital (เดิมช่ือ Welly Golden Bay Hospital จดทะเบียนเปล่ียนช่ือ
เป็น Welly Hospital เม่ือวนัท่ี 14 เมษำยน 2560) เปิดใหบ้ริกำรเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 
ไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเต็มรูปแบบ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 และมี
พิธีเปิดด ำเนินกำรเต็มรูปแบบอย่ำงเป็นทำงกำรตำมธรรมเนียมปฏิบติัจีน ในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 
2560 ปัจจุบนั มีเตียงจดทะเบียน 150 เตียง และเปิดให้บริกำร 130 เตียง  ตั้งอยู่ท่ี เขตหวนชุย 
มณฑลซำนตง เมืองเวยไห่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงเป็นหัวเมืองชำยทะเลทำงตอนเหนือ 
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ใหบ้ริกำรรักษำโรคอยำ่งครอบคลุมครบวงจร โดยมีรูปแบบกำรบริกำรท่ีใหค้วำมส ำคญัต่อผูป่้วย 
ดว้ยควำมเอำใจใส่ของบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ซ่ึงเป็นกำรให้บริกำรท่ีแตกต่ำงจำกโรงพยำบำล
อ่ืน ๆ ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน เมืองเวยไห่ เป็นเมืองท่ีไดรั้บควำมสนใจจำกผูเ้กษียณอำยุกำร
ท ำงำนในกำรมำพกัอำศยัท ำใหโ้รงพยำบำลมีผูป่้วยอย่ำงต่อเน่ืองและโรงพยำบำลยงัให้บริกำร
ผูป่้วยนกัท่องเท่ียวและผูป่้วยท่ีมำจำกมณฑลใกลเ้คียง เช่น เหอเป่ย ์เฮลห์ลงเจียง พินอิน เหลียวห
นิง ปักก่ิง และซำนซี เป็นตน้ 

- สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (“ประเทศเมียนมำ”) ในปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ไปศึกษำควำม
เป็นไปไดใ้นกำรสร้ำงโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำ โดยไดว้่ำจำ้ง AME International GmbH 
(“AME”) ประเทศออสเตรีย ใหศึ้กษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร (Feasibility Study) โดยจำก
รำยงำนของ AME ท่ีออกในเดือนเมษำยน 2557 ประเมินว่ำอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal 
Rate of Return หรือ IRR) ของโครงกำรอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 21.5 (ในกรณีพิจำรณำถึงอตัรำเงิน
เฟ้อ) ระยะเวลำคืนทุนของโครงกำร 6.3 ปี จึงพบว่ำมีโอกำสในควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกิจ โดย
บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ิน1 Ga Mone Pwint Company Limited (ประเทศเมียนมำ) 
(“GMP”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรคำ้ปลีกและอสังหำริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศเมียนมำ และ
ปัจจุบนัก ำลงัด ำเนินกำรสร้ำงโรงพยำบำลขนำด 200 เตียง มูลค่ำ 75 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้
เป็นโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำท่ีมีมำตรฐำนสำกลโดยให้ช่ือว่ำ Ar Yu International 
Hospital โดยตั้งอยูบ่นถนน Kyaikkasan เมืองยำ่งกุง้ บนเน้ือท่ีประมำณ 3 ไร่ ทั้งน้ีบริษทัร่วมทุน 
Aryu International Health Care Company Limited ได้ถูกจัดตั้ งข้ึนวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 และ
ไดรั้บกำรอนุมติัสิทธิพิเศษกำรลงทุนจำกทำง Myanmar Investment Commission (“MIC”) เม่ือ
วนัท่ี 14 กรกฎำคม  2560   โดยบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10 หรือจ ำนวน 5 ลำ้น
เหรียญสหรัฐ ของทุนเรียกช ำระมูลค่ำ 50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ2   (จำกทุนจดทะเบียน 100 ลำ้น
เหรียญสหรัฐ) ขณะท่ี GMP ถือหุ้นร้อยละ 50 จะลงทุนดว้ยกำรให้สิทธิกำรเช่ำอำคำรแก่ Aryu 
International Health Care Company Limited เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นระยะเวลำ 50 ปี  โดย

                                                           
1
 มีกำรร่ำงสญัญำร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมทุนเพ่ือยืน่ขออนุมติักำรลงทุนจำก Myanmar Investment Commission (MIC) แต่ยงัไม่ไดมี้กำรลงนำม

จำกทั้ง 2 ฝ่ำย จึงไม่ไดมี้ผลบงัคบัตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำม สิทธิและหนำ้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีมีในบริษทัร่วมทุนเทียบเท่ำกบักฎหมำยพ้ืนฐำนของ
ประเทศเมียนมำ 
2
 Aryu International Health Care Co., Ltd ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุ้นจำกทำงบริษทัฯ แลว้ แต่ยงัอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนทุนช ำระแลว้กบั

กระทรวงพำณิชยข์องประเทศเมียนมำ คำดวำ่จะแลว้เสร็จในเดือนธนัวำคม 2560 ดงันั้น กำรบนัทึกบญัชีของบริษทัฯ ในงบไตรมำส 3 ปี 2560 
จึงบนัทึกเงินลงทุนใน Aryu International Health Care Co., Ltd. เป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น 
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ประเมินมูลค่ำเท่ำกบั 25 ลำ้นเหรียญสหรัฐ3 Aryu Ananta Medical Services Company Limited4 
(ประเทศเมียนมำ) ถือหุ้นร้อยละ 10 และ WJ International Hospital Management Company 
Limited5 (ประเทศฮ่องกง) (“WJ”) ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัประธำนกรรมกำรของบริษทัฯ ถือหุน้
ร้อยละ 30 ทั้งน้ี เน่ืองจำกกำรลงทุนในประเทศเมียนมำมีควำมเส่ียงสูงกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกบั
โครงกำรอ่ืน ๆ บริษทัฯ จึงถือหุ้นเพียงร้อยละ 10 ในระยะแรก อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยจดักำรอยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 40 โดยกำรซ้ือหุน้จำก WJ International 
Hospital Management Company Limited ท่ีรำคำพำร์และเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 40 
ในช่วงไตรมำส 4 ปี 2560 หรือไตรมำส 1 ปี 2561 โดยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ ในวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 เน่ืองจำกเห็นว่ำกำรลงทุนในเมียนมำเป็นโอกำสท่ีดีของ
ธุรกิจและกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้โดย ณ เดือนกนัยำยน 2560 กำร
ก่อสร้ำงโรงพยำบำลมีควำมคืบหนำ้ไปแลว้ประมำณ 57% บริษทัฯ คำดว่ำจะก่อสร้ำงแลว้เสร็จ
และเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในช่วงไตรมำส 2 ปี 2561 ทั้งน้ี ในกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ข้ึนอยูก่บักำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศเมียนมำ  

นอกจำกน้ีมติคณะกรรมกำรบริหำรของ Aryu International Health Care Co. , Ltd.  ในวันท่ี 18 
กนัยำยน 2560 ไดอ้นุมติัจ่ำยค่ำท่ีปรึกษำ 15,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนใหก้บับริษทัฯ โดยเร่ิมตั้งแต่ 1 
ตุลำคม 2560 เป็นตน้ไป อยำ่งไรกต็ำม บริษทัฯ เร่ิมไดรั้บรำยไดด้งักล่ำวตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2560  
 

ธุรกจิรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ 

บริษทัฯ ใหบ้ริกำรรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นโรงพยำบำล 2 แห่ง และศูนยแ์พทยชุ์มชน 1 
แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลเมืองพทัยำ และโรงพยำบำลองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัภูเกต็ และศูนยแ์พทย์
ชุมชนนำนำชำติเกำะลำ้น โดยมีหนำ้ท่ีบริหำรและด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลทอ้งถ่ินดงักล่ำว รวมทั้ง
ให้บริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำล ส ำหรับโรงพยำบำลเมืองพัทยำ 
โรงพยำบำลองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัภูเก็ต และศูนยแ์พทยชุ์มชนนำนำชำติเกำะลำ้น บริษทัฯ 
ให้บริกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำลโรคทัว่ไปและเป็นศูนยร์วมแพทยเ์ฉพำะทำงสำขำต่ำง ๆ โดยมี
คณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญท่ีผ่ำนกำรอบรมทำงดำ้นควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรรักษำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

                                                           
3
 ค่ำสิทธิกำรเช่ำอำคำร 25 ลำ้นเหรียญสหรัฐนั้นเหมำะสม อำ้งอิงจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของ C.I.M. Property Consultants Co., Ltd 

(Colliers) ประเมินมูลค่ำตลำดของอำคำรดว้ยวิธีมูลค่ำตน้ทุน (Cost approach) ขณะท่ียงัด ำเนินกำรก่อสร้ำงไม่แลว้เสร็จอยูท่ี่ 25,605,000 เหรียญ
สหรัฐภำยใตส้มมติฐำนสภำพปัจจุบนั (As-is basis) และ 40,895,000 เหรียญสหรัฐภำยใตส้มมติฐำนกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ (Assumed complete 
basis) 
4
 Aryu Ananta Medical Services Company Limited ถือหุ้นโดยบุคลำกรทำงกำรแพทยช์ำวเมียนมำ 

5
 WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นโดยนำยแพทยบ์ุญ วนำสิน ร้อยละ 30 และนำงจำรุวรรณ วนำสิน ถือหุ้นร้อยละ 60 

โดยบริษทัจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศฮ่องกง 
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พร้อมกบักำรใหบ้ริกำรดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทยท่ี์ทนัสมยั ส่งผลใหโ้รงพยำบำลฯ มีกำร
ใหบ้ริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล  

ส่วนกำรรับจำ้งบริหำรจดักำรส ำหรับโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ บริษทัฯ ไดล้งนำมในบนัทึกควำม
เขำ้ใจเพ่ือรับจำ้งบริหำรจดักำรและกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์ห้แก่โรงพยำบำลถงเหอ 
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) ซ่ึงคำดว่ำจะไดรั้บค่ำธรรมเนียมเร่ิมตน้ส ำหรับควำมร่วมมือใหค้ ำปรึกษำ
อยู่ท่ีระหว่ำง 6 – 9 ลำ้นหยวน ในปี 2560 โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯ รับรู้รำยไดส้ ำหรับ
โครงกำรน้ีเป็นจ ำนวนประมำณ 18.20 ลำ้นบำท และ รับรู้รำยไดค่้ำท่ีปรึกษำจำก Welly Hospital เป็น
จ ำนวนประมำณ 9.91 ลำ้นบำท 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เข้ำรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำแบบองค์รวมทั้ งระบบ 
(Consultancy and Comprehensive study) ใหแ้ก่King Saud University Endowment Hospital ตั้งอยูใ่น
เมืองรียำด ประเทศซำอุดิอำระเบีย โครงกำรน้ีเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทั Inter Health Saudi 
Arabia (บริษทัในเครือของ Inter Health Canada) มีค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร
ทั้งหมด 2.8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ รับรู้รำยไดใ้นปี 2560 และปี 2561 โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
บริษทัฯ รับรู้รำยไดส้ ำหรับโครงกำรน้ีเป็นจ ำนวนประมำณ 23.22 ลำ้นบำท 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ได้ให้ค ำปรึกษำแก่ Aryu International Health Care Co., Ltd ในกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำ จำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรบริษทัของAryu International Health Care Co., Ltd .ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยค่ำท่ี
ปรึกษำใหแ้ก่บริษทัฯ จ ำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

ธุรกจิศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 

บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งบริหำรศูนยห์วัใจใหแ้ก่สถำนพยำบำล
ทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีขำดแพทยอ์ำยุรกรรมผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นกำรสวนหวัใจ บุคลำกรในต ำแหน่ง
หนำ้ท่ีต่ำงๆ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ซ่ึงทำงบริษทัฯ เนน้คุณภำพกำรใหบ้ริกำรและเคร่ืองมือ
รักษำท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภำพปลอดภยั และควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรเป็นหลกั โดยมุ่งเน้น
ควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำกรทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มผูป่้วยโครงกำรสวสัดิกำรดำ้นสุขภำพภำครัฐ
ต่ำงๆ  

 

16.1.2 ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

Home Healthcare 

บริษทัฯ ใหบ้ริกำรหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีไปบริกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูแก่ผูป่้วยท่ีบำ้น (home health care) 
ผำ่นบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั  
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จ าหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมและร้านขายยา 

บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม ครอบคลุมครบวงจรใน
ลกัษณะ “One Stop Service” บริษทัฯ มีควำมพร้อมของทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์สูง ซ่ึงเน้นกำร
ใหบ้ริกำรหลงักำรขำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงมีร้ำนจ ำหน่ำยยำ ภำยใตแ้บรนด ์Apex Health Care 
ตั้งอยูต่ำมหำ้งสรรพสินคำ้ 

ปัจจุบนัแหล่งรำยไดห้ลกัของบริษทัฯ มำจำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์โดยจุดแขง็ในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ คือ แพทย์ผูเ้ช่ียวชำญท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีช่ือเสียง เน่ืองมำจำกสถำนท่ีตั้ งของ
โรงพยำบำลธนบุรีอยู่ใกลก้ับโรงพยำบำลศิริรำช แพทยจ์ำกโรงพยำบำลศิริรำชจึงมำให้บริกำรรักษำท่ี
โรงพยำบำลธนบุรีไดส้ะดวก ประกอบกบัมำตรฐำนในกำรรักษำของโรงพยำบำลธนบุรีเป็นท่ียอมรับ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมยั ช่วยให้กำรรักษำเป็นไปไดอ้ย่ำงถูกต้องและแม่นย  ำ จึงมีผูป่้วยจ ำนวนมำก
เดินทำงมำรักษำท่ีโรงพยำบำล เพรำะต้องกำรเข้ำถึงแพทยท่ี์มีควำมสำมำรถและกำรรักษำท่ีมีคุณภำพ
เทียบเท่ำโรงพยำบำลเอกชนในรำคำท่ีประชำชนทั่วไปเข้ำถึงได้ และไม่ต้องรอคิวนำนเม่ือเทียบกับ
โรงพยำบำลรัฐ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2557 2558  2559 ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 
ของบริษทัฯ ไดร้วมฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ บริษทัย่อย และส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วม และกิจกำรร่วมคำ้ 

16.2  การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัฯ ในปี 2557 - ปี 2559 ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2560 สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำล
ผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider) และรำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนๆ โดยสำมำรถสรุปไดด้งั
ตำรำงต่อไปน้ี 

 

ธุรกจิ/ผลติภณัฑ์/บริการ รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 5,184.00 94.00 5,416.42 93.61 5,815.15 93.36 4,364.29 93.63 4,539.61 93.14 

2. รายได้จากธุรกจิ Healthcare Solution 
Provider 

307.50 5.58 357.82 6.18 394.46 6.33 281.10 6.03 327.21 6.71 

3. รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ  23.22 0.42 12.43 0.21 19.06 0.31 15.85 0.34 7.32 0.15 

รวม 5,514.72 100.00 5,786.67 100.00 6,228.67 100.00 4,661.24 100.00 4,874.14 100.00 

หมำยเหตุ: รำยไดปี้ 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ และเป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัยอดขำยท่ีขำยระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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รำยไดร้วมของบริษทัฯ ประกอบดว้ยรำยได้จำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำล
ผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) และรำยได้จำกธุรกิจอ่ืนๆ ในปี 2557 - ปี 2559 
บริษทัฯ มีรำยไดร้วมเท่ำกบั 5,514.72 ลำ้นบำท 5,786.67 ลำ้นบำท และ 6,228.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็น
อตัรำกำรเติบโตในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบัร้อยละ 4.93 และร้อยละ 7.64 ตำมล ำดบั หรืออตัรำกำรเติบโต
เฉล่ียต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 เท่ำกบัร้อยละ 6.28 

ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษทัฯ มีรำยไดร้วมเท่ำกบั 4,661.24 ลำ้น
บำท และ 4,874.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ  4.57   
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รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

รายได้จากการรักษาพยาบาล รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากธุรกจิรักษาพยาบาลในประเทศ 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

4,805.58 92.70 4,918.75 90.81 5,182.20 89.11 3,872.31  88.73  3,989.02 87.87 

- โรงพยาบาลธนบุรี 3,512.14 67.75 3,527.09 65.12 3,619.01 62.23 2,713.70  62.18  2,860.39 63.01 

 ผูป่้วยนอก (OPD) 1,485.61 28.66 1,476.66 27.26 1,550.97 26.67 1,167.82  26.76  1,224.03 26.96 

 ผูป่้วยใน (IPD) 2,026.53 39.09 2,050.43 37.86 2,068.04 35.56 1,545.88  35.42  1,636.36 36.05 

- โรงพยาบาลธนบุรี 2 666.26 12.85 718.11 13.26 850.01 14.62 622.46  14.26  667.08 14.70 

 ผูป่้วยนอก (OPD) 382.77 7.38 405.73 7.49 478.51 8.23 353.09  8.09  404.83 8.92 

 ผูป่้วยใน (IPD) 283.49 5.47 312.38 5.77 371.50 6.39 269.37  6.17  262.25 5.78 

โรงพยาบาลราษฎร์ยนิด ี 627.18 12.10 673.55 12.43 713.18 12.26 536.15  12.29  461.55 10.16 

 ผูป่้วยนอก (OPD) 231.41 4.46 242.38 4.47 252.89 4.35 190.17  4.36  185.42 4.08 

 ผูป่้วยใน (IPD) 395.77 7.64 431.17 7.96 460.29 7.91 345.98  7.93  276.13 6.08 

รวมรำยไดผู้ป่้วยนอก 2,099.79 40.50 2,124.77 39.22 2,282.37 39.25 1,711.08  39.21  1,814.28 39.96 

รวมรำยไดผู้ป่้วยใน  2,705.79 52.20 2,793.98 51.59 2,899.83 49.86 2,161.23  49.52  2,174.74 47.91 

รวมรายได้การธุรกจิรักษาพยาบาลในประเทศ 4,805.58 92.70 4,918.75 90.81 5,182.20 89.11 3,872.31  88.73  3,989.02 87.87 

2. รายได้จากธุรกจิรับจ้างเหมาบริการทาง
การแพทย์ 
- โรงพยำบำลเมืองพทัยำ 
- โรงพยำบำลองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัภูเกต็ 
- ศูนยแ์พทยชุ์มชนนำนำชำติเกำะลำ้น 
- รับจำ้งบริหำรงำนต่ำงประเทศ 

378.04 
 

180.13 
197.91 

- 
- 

7.29 
 

3.47 
3.82 
- 
- 

439.57 
 

207.32 
210.32 
21.93 
- 

8.12 
 

3.83 
3.88 
0.41 
- 

502.79 
 

265.94 
208.03 
28.82 
- 

8.65 
 

4.57 
3.58 
0.50 
- 

381.35  
 

197.71 
161.74 
21.90 
- 

8.74  
 

4.53 
3.71 
0.50 
- 

403.78 
 

190.13 
139.53 
21.30 
52.82 

8.89 
 

4.19 
3.07 
0.47 
1.16 

3. รายได้จากธุรกจิศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 
- คลินิกศูนยห์วัใจ – โรงพยำบำลภทัร 
- คลินิกศูนยห์วัใจ – โรงพยำบำลบำงพลี 
- คลินิคศูนยห์วัใจ-โรงพยำบำลอ่ืน 

0.38 
0.38 
- 
- 

0.01 
0.01 
- 
- 

58.10 
43.34 
14.76 
- 

1.07 
0.80 
0.27 
- 

130.16 
29.61 

100.55 
- 

2.24 
0.51 
1.73 
- 

110.63  
25.77  
84.86  
- 

2.53 
0.59 
1.94 
- 

146.81 
4.87 

132.95 
8.99 

3.24 
0.11 
2.93 
0.20 

รวม 5,184.00 100.00 5,416.42 100.00 5,815.15 100.00 4,364.29 100.00 4,539.61 100.00 

หมำยเหตุ: รำยไดปี้ 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ และเป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัยอดขำยท่ีขำยระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยใ์นปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 5,184.00 ลำ้นบำท 5,416.42 
ลำ้นบำท และ 5,815.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบัร้อยละ 
4.48 และร้อยละ 7.36 ตำมล ำดบั หรืออตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 (CAGR) เท่ำกบั
ร้อยละ 5.91 
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รำยไดจ้ำกธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศ ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 4,805.58 ลำ้นบำท 4,918.75 ลำ้นบำท 
และ 5,182.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็น ร้อยละ 92.70 ร้อยละ 90.81 และร้อยละ 89.11 ของรำยไดร้วมจำก
กำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยใ์นช่วงเวลำดงักล่ำว โดยคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตใน ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 
ร้อยละ 2.35 และร้อยละ 5.36 ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 
(CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 3.84 กำรเติบโตของรำยได้จำกธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศมีกำรชะลอตวัในปี 
2558 เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงในช่วงปี 2558 ท ำให้ผูป่้วยเลือกใช้บริกำรสวสัดิกำรภำครัฐ
เพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็ตำมรำยไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัมีอตัรำกำรเติบโตเพ่ิมข้ึนในปี 2559  เน่ืองจำก
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรดงัน้ี 

ปี 2558 

กำรเติบโตของรำยไดจ้ำกธุรกิจรักษำพยำบำลภำยในประเทศเติบโตในอตัรำท่ีลดลงในปี 2558 เป็นผลมำจำก
เศรษฐกิจประเทศไทยท่ีซบเซำ  ท ำใหป้ระชำชนเขำ้รับบริกำรในโรงพยำบำลเอกชนนอ้ยลง  

ปี 2558 และ ปี 2559 

รำยไดจ้ำกธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 4,918.75 ลำ้นบำท และ 5,182.20 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 5.36 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

โรงพยำบำลธนบุรี มีจ ำนวนผูป่้วยมำใชบ้ริกำรเพ่ิมในศูนยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั ศูนยโ์รคกระดูกและ
ขอ้  ฯลฯ ส่งผลใหร้ำยไดผู้ป่้วยนอกเติบโตข้ึนจำกปี 2558 จำกกำรใชบ้ริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนของผูป่้วยนอก    

โรงพยำบำลธนบุรี 2 เปิดใหบ้ริกำรศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ในเดือนกรกฎำคม ปี 2558 และในช่วงตน้ปี 2559 
มีกำรเพ่ิมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญดำ้นระบบประสำทและสมอง ดำ้นระบบทำงเดินอำหำรและตบั และเพ่ิมเวลำกำร
ใหบ้ริกำรของคลินิคผิวหนงั ท ำใหร้ำยไดใ้นปี 2559 เติบโตเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 

โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือดึงลูกคำ้กลุ่มคู่สัญญำบริษทัประกนัท่ีมี
ควำมคุม้ครองท่ีสูงข้ึน โดยมีกำรปรับปรุงขยำยคลินิกอีก 2 คลินิก คือ คลินิกเด็ก เพ่ือรองรับกลุ่มผูป่้วยเดก็ท่ี
มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง และคลินิกตรวจสุขภำพ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกคำ้ตรวจสุขภำพท่ีมุ่งเนน้กำรท ำ
กำรตลำดโปรแกรมตรวจสุขภำพต่ำง ๆ ตลอดจนตรวจสุขภำพประจ ำปีในกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นสัญญำบริกำรมำก
ข้ึน โดยมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์เพ่ือลดกำรส่งต่อผูป่้วย ท ำให้สำมำรถเสนอ
บริกำรรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นมำกยิ่งข้ึน  

9 เดือนแรกของ ปี 2559 และ ปี 2560 

รำยไดจ้ำกธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 
เท่ำกบั   3,872.31 ลำ้นบำท และ  3,989.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ  3.01 เป็นผลมำจำก 
โรงพยำบำลธนบุรี 1 และโรงพยำบำลธนบุรี 2 ในส่วนของผูป่้วย OPD มีผูป่้วยเขำ้มำใชบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน และ
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ในส่วนของผูป่้วย IPD เน่ืองจำกรักษำกลุ่มผูป่้วยดำ้นโรคเฉพำะทำงเพ่ิมข้ึน ท ำใหร้ำยไดสู้งข้ึน ส ำหรับยอด
ท่ีลดลงเกิดจำกโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี  มีรำยไดป้รับตวัลดลง เน่ืองจำกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 
จ ำนวนผูป่้วยจำกบริษทัประกนัลดลง จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของบริษทัประกนัแห่งหน่ึงท่ีให้ผูป่้วย
ท่ีมำใชบ้ริกำรท่ีโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีตอ้งส ำรองจ่ำยไปเองก่อน ท ำใหมี้ผูป่้วยจำกบริษทัประกนับำงส่วน
เลือกท่ีจะไปใชบ้ริกำรท่ีโรงพยำบำลอ่ืนแทน ประกอบกบัในปี 2559 มีโรคระบำดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ท ำใหใ้นปี 
2559  มีผูป่้วยเขำ้ใชบ้ริกำรเป็นจ ำนวนมำกกว่ำปกติ จึงส่งผลให้รำยไดใ้นปี 2560 ลดลง อย่ำงไรก็ตำมทำง
ผูบ้ริหำรของโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีไดเ้จรจำกบัผูบ้ริหำรของบริษทัประกนัดงักล่ำวแลว้ ซ่ึงลูกคำ้กลุ่ม
บริษทัประกนัดงักล่ำวเร่ิมกลบัมำใชบ้ริกำรช่วงส้ินไตรมำส 3 ปี 2560 

โรงพยำบำล Welly มีผลประกอบกำรท่ีติดลบในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559  มีผลประกอบกำรติดลบ 70.65 
ลำ้นบำท และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีผลประกอบกำรติดลบ 96.13 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกค่ำ
เส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 47.08 ลำ้นบำท บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมลงทุนในเดือน เม.ย. 2559 ท ำให้
ในช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบกำรติดลบสูงกว่ำ  อีกทั้ งเป็นช่วงท่ีเร่ิมเปิดให้บริกำร
โรงพยำบำล บริษทัฯ คำดว่ำผลประกอบกำรของโรงพยำบำล Welly จะปรับตวัดีข้ึนจำกกำรท่ีโรงพยำบำล
สำมำรถเปิดให้บริกำรเต็มก ำลังและมีเคร่ืองมืออุปกรณ์กำรแพทย์ท่ีพร้อม ทั้ งน้ีผลประกอบกำรของ
โรงพยำบำล Welly ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลำยปัจจยัเช่นสภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนของ
ประเทศจีน เป็นตน้ 

รำยไดจ้ำกธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 378.04 ลำ้นบำท 439.57 ลำ้น
บำท และ 502.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 7.29 ร้อยละ 8.12 และร้อยละ 8.65 ของรำยไดร้วมจำก
กำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยใ์นช่วงเวลำดงักล่ำว โดยคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 
2559 (CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 15.33 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรับจำ้งบริกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลอีกหน่ึง
แห่ง คือ ศูนยแ์พทยชุ์มชนนำนำชำติเกำะลำ้น พทัยำ ในปี 2558 และรำยไดจ้ำกงบประมำณท่ีเพ่ิมข้ึนจำก
จ ำนวนคนไขท่ี้เขำ้รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลเมืองพทัยำในอตัรำท่ีเพ่ิมข้ึน ท ำใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บรำยไดจ้ำก
กำรรับจำ้งเหมำบริหำรทำงกำรแพทยใ์นอตัรำท่ีสูงข้ึนเม่ือมีกำรต่อสัญญำ ในขณะท่ีรำยไดช่้วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ำกบั  381.35 ลำ้นบำท และ 403.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  คิดเป็น
กำรเติบโตร้อยละ 5.88  มีสำเหตุมำจำก บริษทัฯ ไดรั้บงำนบริหำรงำนให้กบัโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ
เพ่ิมข้ึน ในส่วนของโรงพยำบำลองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัภูเก็ตมีรำยไดล้ดลง เน่ืองจำกมีกำรยกเลิกกำร
บริหำรจดักำรในส่วนงำนดำ้นรักษำควำมปลอดภยั ดำ้นรักษำควำมสะอำด โดยทำงองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดัภูเกต็ไดด้ ำเนินงำนส่วนน้ีเอง 

รำยไดจ้ำกธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพำะทำง ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 0.38 ลำ้นบำท 58.10 ลำ้นบำท และ 130.16 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 0.01 ร้อยละ 1.07 และร้อยละ 2.24 ของรำยไดร้วมจำกกำรใหบ้ริกำรทำง
กำรแพทยใ์นช่วงเวลำดงักล่ำว โดยคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเกินกว่ำร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเติบโต
ของธุรกิจ กล่ำวคือบริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกัด เร่ิมเปิดให้บริกำรคลินิกศูนย์หัวใจท่ี
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โรงพยำบำลภทัรเป็นท่ีแรก โดยเปิดให้บริกำรรักษำผูป่้วยในเดือนธันวำคม ปี 2557 หลงัจำกนั้นได้เร่ิม
ด ำเนินกำรคลินิกแห่งท่ีสองท่ีโรงพยำบำลบำงพลี โดยเปิดใหบ้ริกำรรักษำผูป่้วยในเดือนสิงหำคม ปี 2558 ซ่ึง
ส่งผลใหก้ำรเติบโตของรำยไดเ้ป็นผลมำจำกกำรเปิดคลินิกศูนยห์วัใจ ท่ีโรงพยำบำลบำงพลีเป็นหลกั ในขณะ
ท่ีรำยไดใ้นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ำกบั 110.63  ลำ้นบำท 146.81 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 32.70 เป็นผลมำจำกมีผูป่้วยเขำ้รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำล
บำงพลีเพ่ิมข้ึน 

รายได้จากธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

รายได้จากธุรกจิ Healthcare Solution Provider 
 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. จ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทนัตกรรมและร้ำนขำยยำ 307.50 100.00 356.66 99.68 380.89 96.56 274.03 97.48 317.80 97.12 

2. บริกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูท่ีบำ้นพกัผูป่้วย - - 1.16 0.32 13.57 3.44 7.07 2.52 9.41 2.88 

รวม 307.50 100.00 357.82 100.00 394.46 100.00 281.10 100.00 327.21  100.00  

หมำยเหตุ: รำยไดปี้ 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ และเป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัยอดขำยท่ีขำยระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

นอกจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยข์ำ้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วย
และเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (1) ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์
ทำงทนัตกรรมและร้ำนขำยยำ (2) ธุรกิจใหบ้ริกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูท่ีบำ้นพกัผูป่้วย โดยรำยไดใ้นปี 2557 - ปี 
2559 เท่ำกบั 307.50 ลำ้นบำท  357.82 ลำ้นบำท และ 394.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตใน
ปี 2558 และปี 2559 ร้อยละ 16.36 และร้อยละ 10.24 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2557 ถึง 
ปี 2559 (CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 13.26 ในขณะท่ีรำยไดใ้นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2560 เท่ำกบั  281.10 ลำ้นบำท และ  327.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ  16.40 อนั
เป็นผลมำจำกบริษทัไดง้ำนโครงกำรจดัท ำห้องทนัตกรรม   เพ่ือใชส้ ำหรับกำรเรียนกำรสอนของนกัศึกษำ
ทนัตกรรม ท ำใหส้ำมำรถจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทนัตกรรมไดเ้พ่ิมข้ึน  

ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทนัตกรรมและร้ำนขำยยำ ในปี 2557 - ปี 2559 มีรำยได ้เท่ำกบั 307.50 ลำ้นบำท 
และ 356.66 ลำ้นบำท 380.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นรำยได้หลักของธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและ
เคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) โดยคิดเป็น ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.68 และร้อยละ 96.56 
ของรำยไดร้วมจำกธุรกิจ Healthcare Solution Provider คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 
2559 (CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 11.30ในขณะท่ีรำยได้ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 356.66 ลำ้นบำท และ 
380.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 6.79 ในขณะท่ีรำยไดใ้นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 
และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ำกบั  274.03 ลำ้นบำท และ  317.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตร้อยละ   15.97 อนัเป็นผลมำจำกบริษทัไดง้ำนโครงกำรจดัท ำหอ้งทนัตกรรมเพ่ือใชส้ ำหรับกำรเรียน
กำรสอนของนกัศึกษำทนัตกรรม ท ำใหส้ำมำรถจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทนัตกรรมไดเ้พ่ิมข้ึน 
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ธุรกิจใหบ้ริกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูท่ีบำ้นพกัผูป่้วย ด ำเนินงำนโดย บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลทแ์คร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใน ปี 2557 และเร่ิมมีรำยไดเ้ขำ้มำในปี 2558 
เป็นปีแรก โดยรำยไดใ้นปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 1.16 ลำ้นบำท และ 13.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงคิด
เป็นกำรเติบโตท่ีมำกกว่ำร้อยละ 100 กำรเติบโตของรำยไดเ้ป็นผลมำจำกกำรส่งเสริมนโยบำยกำรตลำดและ
กำรเขำ้ร่วมธุรกิจกบับริษทัคู่สัญญำ ในขณะท่ีรำยไดใ้นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 
2560 เท่ำกบั  7.07 ลำ้นบำท และ  9.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ  33.10 อนัเป็นผล
มำจำกมีปริมำณลูกคำ้มำใชบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน 

 

รายได้อ่ืนๆ 

รายได้อ่ืนๆ 
 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.พฒันำระบบซอฟทแ์วร์เพื่อกำรบริหำร
โรงพยำบำล 

 
21.42 

 
92.25 

 
10.63 

 
85.52 

 
19.06 

 
100.00 

 
15.85 

 
100.00  

 
7.32 

 
100.00 

2. พฒันำโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำร
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสุขภำพ 

 
1.80 

 
7.75 

 
1.80 

 
14.48 

 
- 

 
0.00 

 
- 

 
0.00 

 
- 

 
0.00 

รวม 23.22 100.00 12.43 100.00 19.06 100.00 15.85 100.00 7.32 100.00 

หมำยเหตุ: รำยไดปี้ 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ และเป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัยอดขำยท่ีขำยระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในปี 2557 - ปี 2559 บริษทัฯ มีรำยไดอ่ื้นนอกเหนือจำกรำยไดจ้ำกธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทยแ์ละธุรกิจ
กำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) เท่ำกบั  23.22 ลำ้นบำท 12.43 ลำ้น
บำท และ 19.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในปี 2559 เติบโตข้ึนจำกปี 2558 ร้อยละ 53.34 ในขณะท่ีรำยไดอ่ื้น
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เท่ำกบั 15.85 ลำ้นบำท และ 7.32 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยรำยไดอ่ื้นมีกำรปรับตวัลดลงร้อยละ 53.82 เป็นผลมำจำกบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำและ
เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับโครงกำรใหม่ท่ีจะเข้ำมำเพ่ิม โดยสำมำรถแยกประเภทรำยได้อ่ืน ตำม
รำยละเอียดดงัน้ี (1) รำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำระบบซอฟทแ์วร์เพ่ือกำรบริหำรโรงพยำบำล (2) รำยไดจ้ำกกำร
พฒันำโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสุขภำพ 

1) รำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำระบบซอฟท์แวร์เพ่ือกำรบริหำรโรงพยำบำล มีจ ำนวน 21.42 ลำ้นบำท 10.63 
ลำ้นบำท และ 19.06 ลำ้นบำท ในปี 2557 – 2559 ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 92.25 ร้อยละ 85.52 และ
ร้อยละ 100 ของรำยได้จำกธุรกิจอ่ืนทั้ งหมด รำยได้จำกธุรกิจพัฒนำซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในธุรกิจ
รักษำพยำบำล ลดลงในปี 2558 มีสำเหตุหลกัจำก บริษทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ำกดั อยู่
ระหว่ำงกำรพฒันำโปรแกรมเพ่ือให้มีเสถียรภำพในกำรใชง้ำนมำกยิ่งข้ึน โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกำรวิจยัและ
พฒันำโปรแกรมมำกกว่ำมุ่งเน้นกำรตลำดและกำรขำยสินคำ้ จึงท ำให้รำยไดข้องบริษทัฯ ลดลงในปี 
2558 โดยในปี 2559 เติบโตข้ึนจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 79.30 
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สดัส่วนรำยไดข้องบริษทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ำกดั ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ใหบ้ริษทันอกกลุ่มร้อย
ละ 83.57, 61.47, 33.90,  34.95  และ   85.84 ตำมล ำดบั และเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ให้บริษทัใน
กลุ่มเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.43, 38.53, 66.10, 65.05 และ  14.16 ตำมล ำดบั  

 

2) รำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสุขภำพ มีจ ำนวน 1.80 ลำ้น
บำท และ 1.80 ลำ้นบำท ในปี 2557 - ปี 2558 ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 7.75 และร้อยละ 14.48 ของ
รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนทั้งหมด รำยไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2557 - ปี 2558 เป็นอตัรำคงท่ีเน่ืองมำจำก บริษทัฯ
ไดรั้บรำยไดค่้ำท่ีปรึกษำเป็นรำยปี และไม่มีรำยไดต้ั้งแต่ปี 2559  เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดห้ยดุกำรใหบ้ริกำร
ดงักล่ำวไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ต้นทุน 

ต้นทุน 
 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ 3,742.81 94.09 3,988.28 93.65 4,244.08 93.93 3,176.43 94.19 3,323.56 93.57 

ตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร Healthcare 
Solution 

224.44 5.64 261.44 6.14 260.98 5.78 186.52 5.53 220.74 6.21 

ตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืน 10.86 0.27 9.17 0.21 13.36 0.29 9.52 0.28 7.67 0.22 

รวม 3,978.11 100.00 4,258.89 100.00 4,518.42 100.00 3,372.47 100.00 3,551.97 100.00 

หมำยเหตุ: ตน้ทุนในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ และเป็นตน้ทุนหลงัจำกหกัยอดตน้ทุนท่ีซ้ือระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย มีตน้ทุนรวมในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 3,978.11 ลำ้นบำท 4,258.89 ลำ้นบำท และ 
4,518.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.06 และร้อยละ 6.09 ในขณะท่ี ช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 ตน้ทุนรวมมีมูลค่ำเท่ำกบั 3,372.47 ลำ้นบำท และ 3,551.97 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.32 ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนโดยตน้ทุนรวมแบ่งออกเป็น ตน้ทุน
ในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์คิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียในปี 2557 – 2559 ร้อยละ 93.88 ของตน้ทุนรวมทั้งหมด 
ต้นทุนในกำรให้บริกำร Healthcare Solution คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียในปี 2557 - ปี 2559 ร้อยละ 5.86 ของ
ตน้ทุนรวมทั้งหมด ตน้ทุนจำกกำรประกอบธุรกิจอ่ืน คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียในปี 2557 - ปี 2559 ร้อยละ 0.26 
ของตน้ทุนรวมทั้งหมด 

ต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ 

ตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยใ์นปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 3,742.81 ลำ้นบำท 3,988.28 ลำ้นบำท และ 
4,244.08 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 72.20 ร้อยละ 73.63 และร้อยละ 72.98 ของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรทำง
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กำรแพทย ์ในขณะท่ี ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำง
กำรแพทยเ์ท่ำกบั 3,176.43 ลำ้นบำท และ   3,323.56 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 72.78 และ ร้อยละ 73.21  ของ
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ตน้ทุนในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ส ำคญัของบริษัทฯ ไดแ้ก่  
ตน้ทุนค่ำแพทย ์ตน้ทุนค่ำพยำบำลและพนกังำน ตน้ทุนค่ำยำและเวชภณัฑ ์โดยในปี 2557 – 2559 และในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560  ตน้ทุนค่ำแพทยแ์ละตน้ทุนค่ำพยำบำลและพนกังำน 
ในช่วงเวลำดงักล่ำว มีจ ำนวนเท่ำกบั 2,121.35 ลำ้นบำท 2,347.19 ลำ้นบำท และ 2,532.45 ลำ้นบำท 1,897.56 
ลำ้นบำท และ 2,020.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 56.68 ร้อยละ 58.85 ร้อยละ 59.67 ร้อยละ  59.74 
และร้อยละ  60.79  ของตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยร์วม ในส่วนของตน้ทุนค่ำยำและเวชภณัฑใ์ช้
ไป ในปี 2557- ปี 2559  และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 
924.48 ลำ้นบำท 932.29 ลำ้นบำท 914.27 ลำ้นบำท 697.09 ลำ้นบำท  และ  727.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิด
เป็นร้อยละ 24.70 ร้อยละ 23.38  ร้อยละ 21.54 ร้อยละ  21.95 และร้อยละ  21.87 ของตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร
ทำงกำรแพทย ์

สัดส่วนตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์เทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยข์องบริษทัฯ 
มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ในปี 2558 เน่ืองมำจำกบริษทัฯ มีกำรปรับข้ึนเงินเดือนให้กับพยำบำลและ
พนกังำนเพ่ิมข้ึนทุกปี เพ่ือรักษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถ ในส่วนตน้ทุนค่ำแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกมีกำร
เปิดคลินิกและศูนยแ์พทยเ์ฉพำะทำงเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกำรใหบ้ริกำรผูป่้วย ซ่ึงตน้ทุนค่ำแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึนจะ
สมัพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดโ้ดยรวมท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส ำหรับปี 2559 สัดส่วนตน้ทุนในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยต่์อรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
ลดลงจำกร้อยละ 73.63 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 72.98 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกสัดส่วนผูป่้วยต่ำงประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกผูป่้วยประเภทน้ีมีค่ำบริกำรเฉล่ียต่อคร้ังสูงกว่ำผูป่้วยประเทศไทย รวมไปถึงโรงพยำบำลมี
กำรบริหำรจดักำรระบบสินคำ้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 สัดส่วนต้นทุนในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ต่อรำยได้จำกกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยเ์พ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 72.78 ในช่วง 9  เดือนแรกของปี 2559 เป็นร้อยละ 73.21  โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกตน้ทุนค่ำแพทยแ์ละตน้ทุนค่ำพยำบำลและพนกังำนปรับเพ่ิมสูงข้ึน 

สัดส่วนตน้ทุนค่ำยำและเวชภณัฑเ์ทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยล์ดลง เน่ืองจำก บริษทัมี
กำรบริหำรจดักำรกำรใชย้ำและเวชภณัฑไ์ดมี้ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน อีกทั้งแพทยจ์ะสั่งจ่ำยยำใหก้บัผูป่้วยตำม
ควำมเหมำะสมในกำรรักษำ เพ่ือไม่ให้ผูป่้วยแบกภำระค่ำใช้จ่ำยสูงเกินไป  ส่งผลให้ต้นทุนค่ำยำและ
เวชภณัฑล์ดลง 

ต้นทุนในการให้บริการ Healthcare Solution 

ตน้ทุนในกำรให้บริกำร Healthcare Solutionในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 224.44 ลำ้นบำท 261.44 ลำ้นบำท 
260.98 ลำ้นบำท และคิดเป็นร้อยละ 72.99 ร้อยละ 73.06 และร้อยละ 66.16 ของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
Healthcare Solution ตำมล ำดบั ในขณะท่ีช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560  มีตน้ทุน
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ในกำรใหบ้ริกำร Healthcare Solution เท่ำกบั  186.52 ลำ้นบำท และ  220.74 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 66.35 
และร้อยละ 67.46 ของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร Healthcare Solution ตน้ทุนในกำรให้บริกำร Healthcare 
Solution ท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ตน้ทุนสินคำ้ โดยในปี 2557 - ปี 2559   ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 
และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีค่ำเท่ำกบั 219.59 ลำ้นบำท 244.65 ลำ้นบำท 253.84 ลำ้นบำท 178.60 ลำ้นบำท 
และ 211.89 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 97.84 ร้อยละ 93.58 ร้อยละ 97.26 ร้อยละ  95.75 และร้อยละ  95.99 
ของตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร Healthcare Solution  

สัดส่วนตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร Healthcare Solution เทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร Healthcare Solution 
ของบริษัทฯ  ในปี  2558 มีสัด ส่วนเ พ่ิม ข้ึน มีสำ เหตุหลักมำจำกผลิตภัณฑ์ทำงทันตกรรมของ 
บริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ท่ีน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ  ซ่ึงเงินบำทมีกำรอ่อนค่ำตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ท ำ
ใหต้น้ทุนโดยภำพรวมของสินคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมดงักล่ำวสูงข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ ไดมี้กำรท ำ
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในขณะนั้น 

ส ำหรับปี 2559 สดัส่วนตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร Healthcare Solution ต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร Healthcare 
Solution ลดลงจำกร้อยละ 73.06 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 66.16 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก ในปี 2559 บริษทัฯ มี
สัดส่วนรำยไดร้้ำนยำสูงข้ึน  ซ่ึงร้ำนยำจะมีสดัส่วนของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรต ่ำกว่ำผลิตภณัฑท์ำงทนัตกรรม  
รวมถึงในงวดน้ีบริษทัฯ มีกำรบริหำรจดักำรผลิตภณัฑท์ำงทนัตกรรมไดดี้ข้ึน ท ำใหส้ดัส่วนตน้ทุนต่อรำยได้
ลดลงจำกปีก่อน 

ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 สัดส่วนตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร Healthcare Solution ต่อรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำร Healthcare Solution เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559  

 

ต้นทุนในการประกอบธุรกจิอ่ืน 

ตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืน ในช่วงปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 10.86 ลำ้นบำท 9.17 ลำ้นบำท และ 13.36 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 46.77 ร้อยละ 73.77 และร้อยละ 70.09 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืน ในขณะท่ี ช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2560 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืนเท่ำกบั  9.52 ลำ้นบำท 
และ 7.67 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 60.06  และ ร้อยละ 104.78 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืน ตน้ทุนในกำรประกอบ
ธุรกิจอ่ืนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่ำพนกังำน โดยในปี 2557 - ปี 2559 และในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีตน้ทุนค่ำพนักงำน มีจ ำนวนเท่ำกบั 7.06 ลำ้นบำท 7.95 ลำ้นบำท 
11.77 ลำ้นบำท 7.94 ลำ้นบำท และ 6.83 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 65.01 ร้อยละ 86.70 ร้อยละ 88.03 ร้อยละ  
83.40 และร้อยละ  89.05 ของตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืนรวม  

สัดส่วนตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืน เทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจอ่ืน ของบริษทัฯ มีสัดส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ มีสำเหตุหลกัมำจำก  บริษทัฯ มุ่งเนน้ในกำรพฒันำโปรแกรม
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เพ่ือให้มีเสถียรภำพในกำรใชง้ำนมำกยิ่งข้ึน จึงไม่ไดเ้นน้หำลูกคำ้เพ่ิม ท ำให้บริษทัฯ มีรำยไดล้ดลงจำกปี 
2557  

ส ำหรับปี 2559 สัดส่วนตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืน เทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจอ่ืน ของ
บริษทัฯ ลดลงจำกร้อยละ 73.77 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 70.09 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก บริษทัมีลูกคำ้รำยใหม่
เพ่ิมข้ึน และมีรำยไดจ้ำกค่ำดูแลรักษำระบบเพ่ิมข้ึน  

ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 สัดส่วนต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจอ่ืน เทียบกับรำยได้จำกกำร
ประกอบธุรกิจอ่ืน เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 60.06  ในช่วง 9  เดือนแรกของปี 2559 เป็นร้อยละ 104.78 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกบริษทัมีกำรเพ่ิมบุคลำกรเพ่ือรองรับโครงกำรซ่ึงคำดวำ่จะมีเขำ้มำในปีน้ี 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ประกอบด้วย 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนและผูบ้ริหำร ค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้นกำรตลำด ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำธรรมเนียมธนำคำร  
ค่ำท่ีปรึกษำ ฯลฯ  เป็นตน้ โดยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรในปี 2557 - ปี 
2559 เท่ำกบั 764.18 ลำ้นบำท 780.93 ลำ้นบำท และ 854.84 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87 ร้อยละ 13.50 
และร้อยละ 13.72 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ส ำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2560 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เท่ำกบั  631.77 
ลำ้นบำท และ   709.56 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ  13.55 และร้อยละ  14.56 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2558 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.19 ซ่ึงเป็นผลมำจำก 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด ค่ำธรรมเนียมธนำคำร และค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมตวัเขำ้ตลำดหลกัทรัพย ์ แต่อยำ่งไร
กต็ำมสดัส่วนค่ำใชจ่้ำยต่อรำยไดร้วมอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนำ้ 

ในปี 2559 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำกช่วงเวลำเดียวกนัใน
ปีก่อนหนำ้ ซ่ึงเป็นผลมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนและผูบ้ริหำร และค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมตวัเขำ้ตลำด
หลกัทรัพย ์ 

ช่วง 9 เดือนแรกในปี 2560 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก
ช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ประชำสมัพนัธ์โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำทต้ี์ และค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในปี 2557 - ปี 2559 เท่ำกบั 223.00 ลำ้นบำท 162.81 ลำ้นบำท 
และ 177.12 ลำ้นบำท ตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีจ ำนวนลดลงจำก 2557 เป็นผลมำจำก 
บริษทัฯ มีกำรเจรจำขอปรับลดอตัรำดอกเบ้ียกบัธนำคำรพำณิชย ์ ซ่ึงไดป้รับลดอตัรำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือน 
ตุลำคม พ.ศ. 2558 และเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 เน่ืองจำกในปี 2559  บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรกูย้ืมเงินจำก
สถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือขยำยธุรกิจ 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 
เท่ำกบั 132.40 ลำ้นบำท และ 125.14 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรเจรจำขอปรับลดอตัรำดอกเบ้ียกบั
ธนำคำรพำณิชย ์

 

ก าไร 

ความสามารถในการท า
ก าไร 

รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรขั้นต้น 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก าไรสุทธิ-บริษัทใหญ่ 

1,536.61 
772.43 
538.24 

27.86 
14.01 
9.76 

1,527.78 
746.85 
551.83 

26.40 
12.91 
9.54 

1,710.25 
855.41 
511.15 

27.46 
13.73 
8.21 

1,288.78 
657.00 
405.05 

27. 65 
14.09 
8.69 

1,322.16 
612.60 
396.04 

27.13 
12.57 
8.13 

 หมำยเหตุ: ก ำไรในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ  

อตัราก าไรขั้นต้นและก าไรขั้นต้น  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2557 - ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 27.86 ร้อยละ 26.40 และ ร้อย
ละ 27.46 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 ร้อยละ 27.65 และ ร้อยละ 27.13ของ
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดบั 

ในขณะท่ีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2558 ลดลงจำกร้อยละ 27.86 เป็นร้อยละ 26.40 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 
รำยไดจ้ำกค่ำบริกำรรักษำพยำบำลมีอตัรำกำรเติบโตเพ่ิมข้ึนในอตัรำท่ีลดลง ในขณะท่ีมีตน้ทุนคงท่ีจำกกำร
รักษำพยำบำลท่ีเกิดจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพ่ิมข้ึน  ส่งผลใหก้ ำไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ลดลงเลก็นอ้ย
จำก 1,536.61 ลำ้นบำท ในปี 2557 เป็น 1,527.78 ลำ้นบำท ในปี 2558 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 26.40 เป็นร้อยละ 27.46 เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน
หน้ำ โดยสำเหตุหลกัมำจำก บริษทัฯ มีกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภำพ ท ำให้สำมำรถ
ควบคุมตน้ทุนยำและเวชภณัฑใ์ชไ้ปใหมี้ยอดลดลง ส่งผลใหก้ ำไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 

อตัรำก ำไรขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ลดลงจำกร้อยละ 27.65  เป็นร้อยละ 27.13 เทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ โดยสำเหตุหลกัมำจำก บริษทัฯ มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดโ้ดยรวมลดลง 
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เม่ือเทียบกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งบริษทัฯ มีตน้ทุนเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนจำกกำรลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหก้ ำไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ลดลงเลก็นอ้ย 

อตัราก าไรสุทธิและก าไรสุทธิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ในปี 2557 - ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.76 
ร้อยละ 9.54 และร้อยละ 8.21 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือน
แรกของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.69 และ 8.13 ของรำยไดร้วม โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2559 บริษทั ธนบุรี
พฒันำท่ีดิน จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดป้ล่อยเช่ำท่ีดินใหแ้ก่บริษทั รำชธำนีพฒันำกำร (2014) จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีบริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั ไดป้ล่อยเช่ำในรำคำ 3.0 ลำ้นบำทต่อเดือน สูงกว่ำรำคำ
ประเมิน ซ่ึงอยู่ท่ี 0.32 ลำ้นบำทต่อเดือน โดยสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 
มีนำคม 2561 หำกไม่นบัรวมรำยไดด้งักล่ำว อตัรำก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในปี 2559 และ 9 
เดือนแรกของปี 2559 และ 9 เดือนแรกของปี 2560 จะเท่ำกบัร้อยละ 7.77 ร้อยละ 8.30 และร้อยละ 7.57  

ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทั รำชธำนีพฒันำกำร (2014) จ ำกดั ไดข้อเช่ำท่ีดินต่ออีก 1 ปี เม่ือส้ินสุดสัญญำ
เช่ำท่ีดิน 2 ปี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เช่ำท่ีดินต่อไปอีก 1 ปี  โดยเง่ือนไขกำรเช่ำ
เป็นไปตำมสญัญำเดิม 

ในปี 2558 บริษทัมีอตัรำก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนำ้ แมร้ำยไดจ้ะเติบโตในอตัรำท่ีลดลงในช่วงปี 2558 
โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก บริษทัฯสำมำรถควบคุมตน้ทุนเพ่ือรักษำระดบัก ำไรขั้นตน้ อีกทั้งมีกำรบริหำร
จดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินให้ลดลงจำกกำรเจรจำต่อรองกบัสถำบนักำรเงิน และมีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนใน
บริษทัต่ำง ๆ ส่งผลให้บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน โดยก ำไรสุทธิในส่วนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจำก 538.24 
ลำ้นบำท ในปี 2557 เป็น 551.83 ลำ้นบำท ในปี 2558 จำกกำรขยำยพ้ืนท่ีใหบ้ริกำรโดยกำรเพ่ิมหอ้งตรวจและ
เพ่ิมจ ำนวนแพทย์เฉพำะทำงในศูนย์แพทย์เฉพำะทำงต่ำงๆในโรงพยำบำลธนบุรีและมีกำรเพ่ิมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงเขำ้มำ รวมทั้งมีกำรลงทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพ่ิมข้ึน ท ำให้เพ่ิม
ศกัยภำพในกำรรักษำโรค ซ่ึงช่วยดึงดูดใหผู้ป่้วยในโรงพยำบำลธนบุรี 2 อีกทั้งมีกำรควบคุมบริหำรจดักำร
ตน้ทุนไดมี้ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินใหล้ดลงจำกกำรเจรจำต่อรอง
ขอลดอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงิน 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีอตัรำก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 9.76 ซ่ึงหำกไม่รวมรำยกำร
ท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวจ ำนวน 102 ลำ้นบำท (เฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 84 ลำ้นบำท) บริษทัฯ มีอตัรำ
ก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.23 รำยกำรท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวดงักล่ำว 
เช่น ก ำไรจำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม รำยไดห้น้ีสูญรับคืนจำกคดีควำม กลบัรำยกำร
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดอกเบ้ียรับจำกกำรจดัโครงสร้ำงเงินลงทุน เป็นตน้   

อตัรำก ำไรสุทธิในส่วนของบริษทัใหญ่ในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 จำกร้อยละ 9.54 เป็นร้อยละ 8.21 ซ่ึง
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำก ำไรสุทธิในของบริษทัใหญ่ มีสำเหตุหลกัจำกกำรท่ี บริษทัฯ มีผล
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัอยู่ในช่วงเตรียมควำม
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พร้อมของสถำนประกอบกำร ท ำให้ยงัไม่สำมำรถด ำเนินงำนเต็มท่ี ซ่ึงหำกไม่รวมรำยกำรขำดทุนจำกกำร
ลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศดงักล่ำว  บริษทัฯ จะมีอตัรำก ำไรสุทธิของบริษทัใหญ่ในปี 2559 
จ ำนวน 599.77 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 9.63 และมีสำเหตุมำจำกค่ำท่ีปรึกษำต่ำงๆส ำหรับเตรียมควำมพร้อมให้
บริษทัฯ เขำ้จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวมูลค่ำ
ประมำณ 16.79 ลำ้นบำท 

อตัรำก ำไรสุทธิในส่วนของบริษทัใหญ่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ลดลงจำกร้อยละ 8.69 เป็นร้อยละ 
8.13 เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำก ำไรสุทธิในของบริษทั
ใหญ่ มีสำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกบริษทัฯ มีผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทั
เร่ิมรับรู้ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว ในเดือน เมษำยน 2559 อีกทั้งกิจกำรร่วมคำ้
ดงักล่ำวยงัอยู่ในช่วงเตรียมควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร ท ำใหย้งัไม่สำมำรถด ำเนินงำนเต็มท่ี ซ่ึงหำก
ไม่รวมรำยกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศดงักล่ำว  บริษทัฯ จะมีอตัรำก ำไรสุทธิ
ของบริษทัใหญ่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 475.70 ลำ้นบำท 
และ  492.26 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 10.21 และร้อยละ 10.10 

 

เปรียบเทียบอัตราส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ และธุรกิจศูนย์แพทย์
เฉพาะทาง 
ในปี 2559 ธุรกิจศูนยแ์พทยฉ์พำะทำง มีอตัรำก ำไรสุทธิสูงกว่ำธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์และ
ธุรกิจโรงพยำบำล โดยอตัรำก ำไรสุทธิของธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์ศูนยแ์พทยฉ์พำะทำง และ
ธุรกิจโรงพยำบำล มีค่ำเท่ำกบั 10.57% 13.62% 11.60% ตำมล ำดบั  

    

หำกเทียบอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ธุรกิจ
รับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์จะมีอตัรำส่วนดงักล่ำวสูงท่ีสุดในทั้งสำมธุรกิจ รองลงมำคือธุรกิจศูนย์
แพทยฉ์พำะทำง และธุรกิจโรงพยำบำล เน่ืองจำกธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำร
เงินลงทุนค่อนขำ้งต ่ำเม่ือเทียบกบัเงินลงทุนสร้ำงโรงพยำบำล ตวัเลขอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
ในปี 2559 ของธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์และธุรกิจศูนยแ์พทยฉ์พำะทำง เท่ำกบั 23.29% และ 
11.87% ตำมล ำดบั ในขณะท่ีธุรกิจโรงพยำบำลมีอตัรำส่วนดงักล่ำวเท่ำกบั 6.28% สำเหตุท่ีธุรกิจรับจำ้งเหมำ
บริกำรทำงกำรแพทย์มีอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมสูงท่ีสุด มีผลมำจำกธุรกิจรับจำ้งบริหำร
โรงพยำบำล เป็นกำรท ำสัญญำกบัโรงพยำบำลรัฐ โดยมีขอ้ตกลงว่ำทำงภำครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบเงินลงทุน
สินทรัพยถ์ำวรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ในขณะท่ีทำงบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีเพียงบริหำรจดักำรโรงพยำบำล 
และจดัหำบุคลำกร จึงรับผิดชอบเพียงแค่ค่ำแพทย ์ค่ำพยำบำล และเงินเดือนบุคลำกรต่ำง ๆ ในทำงกลบักนั 
คลินิกศูนยห์ัวใจ-โรงพยำบำลภทัร และศูนยห์ัวใจ-โรงพยำบำลบำงพลี เป็นกำรท ำสัญญำกบัโรงพยำบำล
เอกชนและโรงพยำบำลรัฐบำล ทำงบริษทัศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั เป็นผูรั้บผิดชอบลงทุนใน
สินทรัพยถ์ำวร เคร่ืองมืออุปกรณ์บำงส่วน จึงมีสินทรัพยท่ี์สูงกว่ำ อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

ส่วนท่ี 2.2 ขอ้ 16 กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร หนำ้ท่ี 19 
 
 
 

หุน้ของธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์ในปี 2559 มีค่ำเท่ำกบั 35.29% สูงกวำ่อตัรำส่วนเดียวกนัของ
ธุรกิจศูนยแ์พทยฉ์พำะทำงและโรงพยำบำล ซ่ึงมีค่ำเท่ำกบั 13.39% และ 13.15% 
 
ส ำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 ธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์มีอตัรำก ำไรสุทธิสูงกว่ำธุรกิจ
โรงพยำบำล และธุรกิจศูนยแ์พทยฉ์พำะทำง โดยอตัรำก ำไรสุทธิของธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์
ธุรกิจศูนยแ์พทยฉ์พำะทำง และธุรกิจโรงพยำบำล มีค่ำเท่ำกบั 15.72% 12.95% และ 4.83% 
 

หำกเทียบอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ธุรกิจ
รับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์จะมีอตัรำส่วนดงักล่ำวสูงท่ีสุดในทั้งสำมธุรกิจ รองลงมำคือธุรกิจศูนย์
แพทยฉ์พำะทำง และธุรกิจโรงพยำบำล เน่ืองจำกธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำร
เงินลงทุนค่อนขำ้งต ่ำเม่ือเทียบกบัเงินลงทุนสร้ำงโรงพยำบำล ตวัเลขอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
ส ำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี  2560 ของธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์และธุรกิจโรงพยำบำล 
เท่ำกบั 22.33% และ 4.48% ตำมล ำดบั ในขณะท่ีธุรกิจศูนย์แพทย์ฉพำะทำงมีอตัรำส่วนดงักล่ำวเท่ำกับ 
3.98% สำเหตุท่ีธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยมี์อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมสูงท่ีสุด มี
ผลมำจำกธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ เป็นกำรท ำสัญญำกบัโรงพยำบำลรัฐและโรงพยำบำล
เอกชนในต่ำงประเทศ  โดยกำรท ำสญัญำกบัโรงพยำบำลภำครัฐและโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงประเทศ โดย
สัญญำระหว่ำงภำครัฐจะมีขอ้ตกลงว่ำทำงภำครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบเงินลงทุนสินทรัพยถ์ำวรและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในขณะท่ีทำงบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีเพียงบริหำรจดักำรโรงพยำบำล และจดัหำบุคลำกร บริษทัฯจึง
รับผิดชอบเพียงแค่ค่ำแพทย ์ค่ำพยำบำล และเงินเดือนบุคลำกรต่ำง ๆ ในส่วนของโรงพยำบำลภำคเอกชน 
บริษทัฯ จะรับผิดชอบในส่วนของค่ำท่ีปรึกษำ เพ่ือใหก้ำรบริหำรจดักำรโรงพยำบำลสำมำรถด ำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในทำงกลบักนั คลินิกศูนยห์วัใจ-โรงพยำบำลภทัร และศูนยห์วัใจ-โรงพยำบำลบำงพลี 
เป็นกำรท ำสัญญำกบัโรงพยำบำลเอกชนและโรงพยำบำลรัฐบำล ทำงบริษทัศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี 
จ ำกดั เป็นผูรั้บผิดชอบลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร เคร่ืองมืออุปกรณ์บำงส่วน จึงมีสินทรัพยท่ี์สูงกวำ่ อตัรำส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์ส ำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี  
2560 มีค่ำเท่ำกบั 30.37% สูงกว่ำอตัรำส่วนเดียวกนัของธุรกิจศูนยแ์พทยฉ์พำะทำงและโรงพยำบำล ซ่ึงมีค่ำ
เท่ำกบั 8.13% และ 4.57%  

 

16.2 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -  2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
มีมูลค่ำเท่ำกบั 6,378.01 ลำ้นบำท 7,347.59 ลำ้นบำท 10,460.16 ลำ้นบำท และ 11,841.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
สินทรัพยร์วมมีกำรปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองจำกปี 2557 โดยบริษทัฯ เร่ิมมีกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ตั้งแต่ปี 2557 ท ำใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมของบริษทัฯ เร่ิม
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ขยำยตวัเพ่ิมข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557–2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 สินทรัพยห์มุนเวียน
รวมมีมูลค่ำ 1,874.03 ลำ้นบำท 2,126.99  ลำ้นบำท 1,419.33 ลำ้นบำท และ 2,579.96 ลำ้นบำท  คิดเป็น ร้อย
ละ 29.38 ร้อยละ 28.95 ร้อยละ 13.57 และร้อยละ 21.79 ของมูลค่ำสินทรัพยร์วมทั้งหมด ตำมล ำดบั ในขณะ
ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 –  2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีมูลค่ำ 4,503.98 
ลำ้นบำท 5,220.60 ลำ้นบำท 9,040.83 ลำ้นบำท และ 9,261.28 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 70.62 ร้อยละ 71.05 
ร้อยละ 86.43 และร้อยละ 78.21 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมทั้ งหมด ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มี
จ ำนวนเท่ำกบั 492.45 ลำ้นบำท 714.71 ลำ้นบำท 560.41 ลำ้นบำท และ 408.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิด
เป็นร้อยละ 7.72 ร้อยละ 9.73 ร้อยละ 5.36 และร้อยละ 3.45 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ ส้ินปี 2559 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ และลงทุนซ้ือท่ีดิน
เขำ้มำเพ่ือขยำยธุรกิจ และ ณ ส้ินงวด 2560  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง  เน่ืองจำกบริษทัมีกำร
น ำเงินสดไปลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย กิจกำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืน  

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -  2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 392.30 
ลำ้นบำท 644.02 ลำ้นบำท 140.16 ลำ้นบำท และ 141.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 6.15 ร้อยละ 
8.76 ร้อยละ 1.34 และร้อยละ 1.20 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั เงินลงทุนชัว่ครำวเป็นกำรลงทุนในตรำสำร
หน้ีและตรำสำรทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 มียอดลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนเพ่ือน ำเงินไปใชใ้นกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงพยำบำลใน
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 -  2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีจ ำนวน
เท่ำกบั 611.83 ลำ้นบำท 570.04 ลำ้นบำท 500.84 ลำ้นบำท และ 672.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็น ร้อย
ละ 9.59 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ 4.79 และร้อยละ 5.68 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั  

ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย บุคคล บริษทัทัว่ไป บริษทัประกนั หน่วยงำนรำชกำร ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 367.01 ลำ้นบำท 431.73 ลำ้นบำท 
469.15 ลำ้นบำท  และ 644.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในตำรำงท่ีแสดงถดัไป) โดยลูกหน้ี
กำรคำ้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนในปี 2558 ปี 2559 เน่ืองมำจำกบริษทัฯ ประมูลโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรได้
เพ่ิม อีกทั้ งบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง เร่ิมด ำเนินกำรในช่วงส้ินปี 2557 ท ำให้ในปี 2558 สำมำรถขยำยกำร
ด ำเนินกำรไดเ้ตม็ท่ี และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนดำ้นท่ีปรึกษำเพ่ือ
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บริหำรงำนให้กบัโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ ส่งผลให้ลูกหน้ีกำรคำ้โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ ขยำยตวั
เพ่ิมข้ึน และลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีอยูใ่นช่วงยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ รวมถึงลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเพ่ิม
สูงข้ึน โดยรำยละเอียดงบวิเครำะห์อำยลูุกหน้ีกำรคำ้ สรุปไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 

งบวเิคราะห์อายุลูกหนีก้ารค้า  ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีอยูใ่นช่วงยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 41.71 11.36 166.67 38.60 195.10 41.59 224.79 34.86 

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระ         

 1-90 วนั 187.20 51.01 78.79 18.25 93.55 19.94 95.65  14.83 

 91-180 วนั 36.79 10.02 11.65 2.70 17.75 3.78 22.03 3.42 

 181-365 วนั 20.14 5.49 11.10 2.57 23.61 5.03 17.31 2.68 

 มำกกวำ่ 365 วนั 38.60 10.52 36.83 8.53 16.30 3.47 32.84 5.09 

 324.44 88.40 305.04 70.65 346.31 73.81 392.62  60.88 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (42.28) (11.52) (31.23) (7.23) (15.87) (3.38) (13.35)  (2.07) 

 282.16 76.88 273.81 63.42 330.44 70.43 379.27  58.82 

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 84.85 23.12 157.92 36.58 138.71 29.57 265.51 41.18 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ 367.01 100.00 431.73 100.00 469.15 100.00 644.78 100.00 

ลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน ลูกหน้ีค่ำหุ้น ดอกเบ้ียคำ้งรับ ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 
เงินทดรองจ่ำย และอ่ืนๆ ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มี
จ ำนวน 244.82 ลำ้นบำท 138.31 ลำ้นบำท  31.69 ลำ้นบำท และ 28.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึง ณ 31 ธนัวำคม 
2559 มียอดลดลง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนจำกกำรขำยเงินลงทุน ทั้งจ ำนวนใน
เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 

หำกพิจำรณำถึงลูกหน้ี  ของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 90 วนั 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.89 ของลูกหน้ีทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้จำก (1) กลุ่มบริษทัคู่สัญญำ
เช่นบริษทัประกนัและบริษทัทัว่ไป ร้อยละ 50.03 (2) หน่วยงำนอ่ืนๆเช่น มหำวิทยำลยั โรงพยำบำล และ 
หน่วยงำนรำชกำร ร้อยละ 15.78 ซ่ึงมีควำมเส่ียงในกำรไม่ช ำระหน้ีค่อนขำ้งต ่ำ และ  (3) ลูกคำ้ทัว่ไปร้อยละ 
34.19 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไปแลว้ร้อยละ 27.53 ของลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 90 วนั หรือ
ร้อยละ 39.77 ของลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 180 วนั ซ่ึงเพียงพอและเหมำะสม (ตำมนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญของบริษทัฯ) โดยบริษทัฯมีนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยกำรพิจำรณำลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ
นำนเกิน 180 วนั และตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกคำ้รำยท่ีมีควำมเส่ียงว่ำจะไม่ช ำระหน้ีค่อนขำ้งสูง 
เช่น ไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือ ไม่มีกำรผ่อนช ำระ สำเหตุท่ีบริษทัฯ จะเร่ิมพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับลูกคำ้ท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 180 วนั เน่ืองจำก ลูกหน้ีส่วนใหญ่จะเป็นลูกคำ้รำยเดิม และจำกประวติักำร
ช ำระหน้ีท่ีผำ่นมำพบวำ่ลูกคำ้กลุ่มท่ีคำ้งช ำระนำนไม่เกิน 180 วนัจะยงัคงสำมำรถกลบัมำช ำระหน้ีได ้    
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ณ 30 กนัยำยน 2560 มีลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 90 วนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  10.97 ของลูกหน้ีทั้งหมด ซ่ึง
ประกอบดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้จำก (1) กลุ่มบริษทัคู่สัญญำเช่นบริษทัประกนัและบริษทัทัว่ไป ร้อยละ  50.43 (2) 
หน่วยงำนอ่ืนๆเช่น มหำวิทยำลยั โรงพยำบำล และ หน่วยงำนรำชกำร ร้อยละ  16.31 ซ่ึงมีควำมเส่ียงในกำร
ไม่ช ำระหน้ีค่อนขำ้งต ่ำ และ  (3) ลูกคำ้ทัว่ไปร้อยละ  33.26 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไปแลว้ร้อย
ละ 18.49 ของลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 90 วนั หรือร้อยละ 26.62 ของลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 180 วนั ซ่ึง
เพียงพอและเหมำะสม (ตำมนโยบำยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของบริษทัฯ) โดยบริษทัฯมีนโยบำยตั้งค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญโดยกำรพิจำรณำลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 180 วนั และตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ลูกคำ้รำยท่ีมีควำมเส่ียงว่ำจะไม่ช ำระหน้ีค่อนขำ้งสูง เช่น ไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือ ไม่มีกำรผ่อนช ำระ 
สำเหตุท่ีบริษทัฯ จะเร่ิมพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกคำ้ท่ีคำ้งช ำระนำนเกิน 180 วนั เน่ืองจำก 
ลูกหน้ีส่วนใหญ่จะเป็นลูกคำ้รำยเดิม และจำกประวติักำรช ำระหน้ีท่ีผ่ำนมำพบว่ำลูกคำ้กลุ่มท่ีคำ้งช ำระนำน
ไม่เกิน 180 วนัจะยงัคงสำมำรถกลบัมำช ำระหน้ีได ้    
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รำยละเอียดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สรุปไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหน้ีกำรคำ้-บริษทัอ่ืน 409.12 419.81 456.66 618.81 

                    -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.17 43.15 28.36 39.31 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-บริษทัอ่ืน (42.28) (31.23) (15.87) (13.35) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ 367.01 431.73 469.15 644.78 

ลูกหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 46.23 3.76 2.69 9.08 

                -บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98.00 83.95 5.52 0.01 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-บริษทัอ่ืน (0.43) - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 143.80 87.71 8.21 9.09 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ-บริษทัอ่ืน 0.08 0.16 - 0.00 

                        -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11.94 0.04 - - 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - 0.00 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12.02 0.20 - - 

เงินทดรองจ่ำย 4.50 30.32 6.05 5.65 

หกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (0.92) (0.89) (1.48) 

เงินทดรองจ่ำย-สุทธิ 4.50 29.40 5.16 4.17 

ลูกหน้ีค่ำหุน้-บริษทัอ่ืน 44.42 - - - 

                    -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.75 - - - 

เงินปันผลคำ้งรับ-บริษทัอ่ืน 0.02 - - - 

                   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.97 3.19 - - 

ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้ - 7.82 - - 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.34 - - - 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.32 - - - 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8.68 9.99 18.32 14.79 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 244.82 138.31 31.69 28.05 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 611.83 570.04 500.84 672.83 

หมำยเหตุ: ยอดรวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ ในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ  
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เกิดจำกบริษทัยอ่ยไดใ้ห้
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกู้ยืมเงินระยะสั้ นจ ำนวน 10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของสินทรัพย์รวม 
ตำมล ำดบั 

สินค้าคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 170.95 ลำ้นบำท 161.87 ลำ้นบำท 209.52 ลำ้นบำท และ 192.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยคิดเป็นร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.20 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.62 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั โดยสินคำ้
คงเหลือประกอบดว้ย ยำและเวชภณัฑ ์อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์พสัดุและวสัดุส้ินเปลือง ซ่ึงมีรำยละเอียดดงั
ตำรำงต่อไปน้ี 

สินค้าคงเหลือ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยำและเวชภณัฑ ์ 93.38 54.62 88.87 54.90 102.92 49.12 104.21 54.16 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 67.64 39.57 69.82 43.14 96.41 46.01 84.71 44.03 

พสัดุและวสัดุส้ินเปลือง 11.01 6.44 10.38 6.41 12.27 5.86 7.59 3.94 

สินคำ้ระหวำ่งทำง-อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ - - 4.05 2.50 5.47 2.61 7.39 3.83 

รวมสินค้าคงเหลือ 172.03 100.63 173.12 106.95 217.07 103.60 203.90 105.96 

หกั ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ-ยำและเวชภณัฑ ์ (0.13) (0.07) (0.70) (0.43) (1.65) (0.79) (1.41) (0.73) 

      ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ-อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ (0.95) (0.56) (10.25) (6.33) (5.45) (2.60) (9.63) (5.00) 

      ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ-พสัดุ -  (0.30) (0.19) (0.45) (0.21) (0.45) (0.23) 

รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธิ 170.95 100.00 161.87 100.00 209.52 100.00 192.41 100.00 

หมำยเหตุ: ยอดรวมสินคำ้คงเหลือ – สุทธิ ในปี 2557 รำยงำนตำมงบกำรเงินเสมือนของบริษทัฯ  

ส ำรองสินคำ้เส่ือมสภำพส ำหรับยำและเวชภณัฑ ์ เกิดจำกบริษทัยอ่ยมีรำยกำรยำท่ีเคล่ือนไหวชำ้ แต่
จ ำเป็นตอ้งมีสินคำ้ไวเ้พ่ือรองรับผูป่้วยในกรณีมีผูป่้วยฉุกเฉิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีกำรตั้งส ำรองสินคำ้
เส่ือมสภำพยำและเวชภณัฑใ์นระดบัต ่ำ แต่เพียงพอและเหมำะสม เน่ืองจำก มีกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และกลุ่มบริษทัฯ มีสำยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยจึงสำมำรถเปล่ียนคืนยำท่ีใกลห้มดอำยกุบัผู ้
จ  ำหน่ำยได ้

ส ำรองสินคำ้เส่ือมสภำพส ำหรับอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจำกคลงัสินคำ้ท่ีบริษทัเช่ำเพ่ือน ำสินคำ้
ไปจดัเกบ็มีรูร่ัวท่ีหลงัคำ ท ำใหสิ้นคำ้ไดรั้บควำมเสียหำยจำกฝนตก ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยั  
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ต้นทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร 

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 
1,146.06 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของสินทรัพยร์วม ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง
โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำทต้ี์ ซ่ึงเป็นโครงกำรเพ่ือพฒันำกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยแ์บบครบวงจร 
(Healthcare Mixed Used Development) กล่ำวคือมีคลินิก ศูนยจ์ ำหน่ำยสินคำ้ บำ้นพกัผูสู้งอำย ุและท่ีพกัฟ้ืน
ส ำหรับผูป่้วยรวมอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั 

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในควำมตอ้งกำรของตลำด) 

เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 – 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีจ ำนวน
เท่ำกบั 2.70 ลำ้นบำท 9.31 ลำ้นบำท 542.23 ลำ้นบำท และ 767.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 
0.04 ร้อยละ 0.13 ร้อยละ 5.18 และร้อยละ 6.48 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั  โดยเงินลงทุนระยะยำวในตรำ
สำรทุนเพ่ิมข้ึนมำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เน่ืองจำกบริษัทมีกำรจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท 
โรงพยำบำลรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน) จำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน และ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เน่ืองจำกมีกำรจดัประเภทเงินลงทุนใน
บริษทั โรงพยำบำลรำชพฤกษ ์จ ำกดั (มหำชน) จำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำร
ทุน 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 
419.14 ลำ้นบำท 422.94 ลำ้นบำท 443.09 ลำ้นบำท และ 453.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 6.57 
ร้อยละ 5.75 ร้อยละ 4.24 และร้อยละ 3.83 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั  โดยบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั 
อุบลรักษ์ จ ำกดั และบริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34.04 และร้อยละ 31.87 
ตำมล ำดบั บริษทัร่วมทั้งสองแห่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำล  

เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้-สุทธิ ของบริษทัฯ มีมูลค่ำเท่ำกบั 635.75 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 6.08 ของสินทรัพยร์วม โดยบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนร่วมกบั Wego Holding Company Limited เพ่ือ
ตั้งกิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 ในช่ือ Weihai 
Thonburi Healthcare Investment Company Limited ( ปัจ จุบันใช้ ช่ื อ  Weihai Welly Hospital Company 
Limited) ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 230 ลำ้นเรนมินบิ บริษทัฯ ถือ
หุน้ในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ทั้งหมดใน
ปี 2559 โดยจ่ำยค่ำหุน้จ ำนวน 90 ลำ้นเรนมินบิ (เทียบเท่ำ 500 ลำ้นบำท) ในเดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 และ
จ่ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 43.40 ลำ้นเรนเมนบิ (เทียบเท่ำ 224.37 ลำ้นบำท) ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 
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2559  กิจกำรร่วมคำ้มีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบักิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ภำยใตช่ื้อ
โรงพยำบำล Welly   

ในไตรมำส 2 ปี 2560 คณะกรรมกำรของ  Weihai Welly Hospital Company Limited มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุน
จดทะเบียนจ ำนวน 20 ลำ้นเรนเมนบิ บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ตำมสดัส่วนกำรถือเป็นจ ำนวนเงิน 11.60 ลำ้น
เรนเมนบิ (เทียบเท่ำ 58.02 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้-สุทธิ มีมูลค่ำเท่ำกบั 602.75 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 
5.09 เงินลงทุนลดลงจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557- 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนของบริษทัฯ และ
บริษัทย่อย มีมูลค่ำเท่ำกับ 115.64 ล้ำนบำท  258.49 ล้ำนบำท 269.06 ล้ำนบำท และ 245.88 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 1.81 ร้อยละ 3.52 ร้อยละ 2.57 และร้อยละ 2.08 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั 
โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกำรลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบักิจกำรโรงพยำบำล และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงพยำบำลเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนมียอดเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดรั้บสิทธ์ิในกำรเพ่ิมทุนจำกบริษทัท่ีลงทุนไวเ้ดิม และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เงิน
ลงทุนระยะยำวอ่ืนมียอดลดลง เน่ืองจำกมีกำรโอนจดัประเภทเงินลงทุนในโรงพยำบำลรำชพฤกษ ์จ ำกดั 
(มหำชน) ไปเป็นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน (หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย) 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เพ่ิมข้ึนจำก เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกลุ่ม
กิจกำรไดรั้บสิทธ์ิในกำรซ้ือหุน้เพ่ิมทุน เน่ืองจำกเป็นผูถื้อหุน้เดิม  ดงันั้น กลุ่มกิจกำรจึงมีกำรลงทุนเพ่ือรักษำ
สัดส่วนกำรถือหุน้เดิม และมีกำรลงทุนเพ่ิมในบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีกำรจดัตั้งข้ึนในปี 2560 คือ เงิน
ลงทุนใน Aryu International Health Care Co., Ltd  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือ
วนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนใน  Aryu International Health Care Co., Ltd. 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์     เพ่ือก่อตั้งโรงพยำบำล ณ เมืองยำ่งกุง้   สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
โดยบริษทัดงักล่ำวมีทุนจดทะเบียน 100.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หุ้นสำมญั 10,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) และจะมีมติเรียกช ำระค่ำหุน้ร้อยละ 50 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 50.00 
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงบริษทัจะเขำ้ลงทุนในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 10 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
5.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุน้ดงักล่ำวจ ำนวน 3.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำ 
99.88 ลำ้นบำท) ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560และจ่ำยช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 2.00 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 Aryu International Health Care 
Co., Ltd. ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนรับช ำระค่ำหุ้นกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นบริษทัจึงบนัทึกกำรจ่ำยเงิน
ลงทุนดงักล่ำวไวใ้นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ 
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เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้ขำ้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สำมญัของบริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั 
โดยกำรซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 45,307,640 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 453,076,400 บำท จำก
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั รำชธำนีบำ้นและ
ท่ีดิน จ ำกดั, บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี 3 จ ำกดั, บริษทั โรงพยำบำลธนบุรีโฮลด้ิง จ ำกดั, นำย กิตติศำนต ์อภิ
บุณโยภำส และนำยแพทยบุ์ญ วนำสิน กำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวท ำใหบ้ริษทัฯ มีสดัส่วนกำรถือหุน้เพ่ิมข้ึนจำกร้อย
ละ 43.13 เป็นร้อยละ 99.76 และ ในเดือนมกรำคมและเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดเ้ขำ้ลงทุน
เพ่ิมเติมในหุน้สำมญัของบริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั โดยกำรซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 12,000 หุน้ (มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท) ในรำคำหุน้ละ 15.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 180,000 บำท จำกผูถื้อหุน้เดิมท่ีเป็น
บุคคลอ่ืน ท ำให้บริษทัฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวเพ่ิมข้ึนจำกเดิมร้อยละ 99.76 เป็นร้อยละ 
99.78  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย (บริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั) จ ำนวน 798,256,400 บำท และมีเงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบ้ียคำ้ง
รับจำกบริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั จ ำนวน 347,436,600 บำท และ 146,725,090 บำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำก
บริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั ยงัไม่มีกำรด ำเนินงำน ดงันั้นในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
บริษทัจึงพิจำรณำจำกผลขำดทุนท่ีผ่ำนมำ รวมถึงปัจจยัอ่ืน เช่น มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดิน เม่ือเปรียบเทียบ
มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินกบัมูลค่ำเงินลงทุน เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
พบว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินมีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำเงินลงทุน เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ ดงันั้นผูบ้ริหำร
พิจำรณำแลว้เห็นวำ่มีขอ้บ่งช้ีในเร่ืองกำรดอ้ยค่ำของเงินทุน เงินใหกู้ย้ืม และดอกเบ้ียคำ้งรับในบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดท้บทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั 
ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั โดยกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจำกผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตของบริษทัย่อย รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ แลว้เห็นสมควรให้
บนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 798,256,400 บำท บริษทัฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 180,000 บำท 
โดยจ ำนวนดงักล่ำวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เม่ือพิจำรณำถึงขอ้บ่งช้ีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ดอกเบ้ียคำ้งรับ จะเห็นไดว้ำ่สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีควำมแตกต่ำงจำกปี พ.ศ. 2557 สำเหตุ
ท่ีบริษทัฯ ไม่ไดพิ้จำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับดอกเบ้ียคำ้ง
รับในปี  2557 ถึงแมว้ำ่ท่ีดินของบริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั จะมีกำรดอ้ยค่ำก็ตำม เพรำะเน่ืองจำกบริษทั
มีแผนธุรกิจในอนำคตอนัเป็นเหตุใหผู้บ้ริหำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำไม่มีขอ้บ่งช้ีในกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  
(ในปี 2557 บริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั มีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินจ ำนวน 294.73 ลำ้น
บำท เน่ืองจำก บริษทัฯ มีกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินแลว้ พบวำ่รำคำทุนมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม 
ท่ีผูป้ระเมินอิสระท ำกำรประเมิน โดยใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด)  
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ในกำรตรวจสอบปี 2557 ผูบ้ริหำรได้ช้ีแจงถึงแผนธุรกิจในกำรลงทุนสร้ำงบ้ำนพกัฟ้ืนคนชรำบนท่ีดิน
จงัหวดัรำชบุรี และไดอ้ธิบำยว่ำโครงกำรดงักล่ำวอยู่ในขั้นเร่ิมตน้พร้อมแสดงเอกสำรรูปแบบอำคำรในกำร
ประกอบค ำช้ีแจงอนัเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ำกำรลงทุนดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จึงท ำใหพิ้จำรณำแลว้เห็นวำ่
ยงัไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจนในกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 อย่ำงไรก็ตำมในกำร
ตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ำผูบ้ริหำรไดใ้หข้อ้มูลของปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีควำมคำดเคล่ือน โดยแผนธุรกิจใน
กำรลงทุนสร้ำงบำ้นพกัฟ้ืนคนชรำบนท่ีดินจงัหวดัรำชบุรีเป็นควำมตั้งใจท่ีจะยงัไม่เกิดในอนำคตอนัใกล ้
ผูบ้ริหำรยอมรับว่ำเป็นกำรให้ขอ้มูลท่ีคลำดเคล่ือนและผิดพลำด จึงตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวโดยกำร
ปรับปรุงยอ้นหลงับนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 798,076,400 บำท ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯ รับรู้ขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 641,594,837 บำท โดยจ ำนวนดงักล่ำวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนของงบกำรเงินเฉพำะบริษทั (บริษทัฯ ไดท้ ำกำรประเมินรำคำท่ีดินท่ี
รำชบุรี โดยผูป้ระเมินอิสระซ่ึงผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์โดยมูลค่ำแสดงในงบกำรเงินปี 2558 และ ปี 2559 พบว่ำ ท่ีดินดงักล่ำวมีมูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 
449,500,000 บำท และ 526,600,000 บำท ตำมล ำดบั) 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกดั (มหำชน)  ไดมี้
มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 388,271,118 บำท (หุน้สำมญั 388,271,118 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 
เป็นทุนจดทะเบียน 430,000,000 บำท (หุ้นสำมญั 430,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) โดยจะ
จ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรำ 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพ่ิมทุน โดยจ ำหน่ำยในรำคำหุ้นละ 3 บำท ก ำหนด
จ่ำยค่ำหุน้เป็น 3 งวด งวดท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2560 งวดท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 และงวด
ท่ี 3 ภำยในวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560  บริษทัไดท้ ำจ่ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนส ำหรับหุน้จ ำนวน 14,461,792 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 3 บำท รวมเป็นเงิน 43.39 ลำ้นบำท เพ่ือรักษำสดัส่วนกำรถือหุน้ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557- 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย มีมูลค่ำเท่ำกบั 1,547.46 ลำ้นบำท 1,672.40 ลำ้นบำท 1,669.09 ลำ้นบำท และ 1,813.80 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 24.26 ร้อยละ 22.76 ร้อยละ 15.96 และร้อยละ 15.32 ของสินทรัพยร์วม 
ตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นท่ีดินเพ่ือรอกำรพฒันำในโครงกำรต่ำงๆ ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกำรลงทุนในท่ีดินท่ี 
เกำะสมุยและจงัหวดัรำชบุรีเน่ืองจำกบริษทัฯ เลง็เห็นโอกำสทำงธุรกิจในอนำคตเพ่ือลงทุนในโครงกำรบำ้น
ผูสู้งอำยุ และโรงพยำบำล เม่ือบริษทัฯ เห็นว่ำบริเวณดงักล่ำวมีศกัยภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรลงทุนใน
โครงกำรนั้นๆ เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดต่อนกัลงทุน 

หมำยเหตุ: ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 บริษทัยอ่ย – บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั ถูกเรียกเกบ็ภำษีเพิ่มเติมจ ำนวน 144.83 ลำ้นบำท จำกกำรซ้ือท่ีดินจำก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั – บริษทั เกลดฮิลล ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เน่ืองจำกเง่ือนไขกำรโอนกิจกำรของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่เขำ้เง่ือนไขกำรโอน
กิจกำรทั้งหมดอยำ่งสมบูรณ์ครบถว้น และตำมขอ้ตกลงท่ีระบุในสญัญำโอนกิจกำรทั้งหมดระหวำ่งบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฉบบัลงวนัท่ี 
4 ธนัวำคม 2558 ก ำหนดใหก้รณีมีควำมรับผิดใด ๆ เกิดข้ึนภำยหลงัวนัโอนกิจกำร บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะรับภำระควำมรับผิดดงักล่ำว ดงันั้นบริษทั
ยอ่ยจึงตกลงช ำระค่ำภำษีท่ีถูกเรียกเกบ็เพิ่มเติมดงักล่ำว โดยแบ่งช ำระเป็น 6 งวด งวดท่ี 1-5 งวดละ 24.00 ลำ้นบำท และงวดท่ี 6 ช ำระส่วนท่ีเหลือเป็น
จ ำนวนเงิน 24.83 ลำ้นบำท บริษทัยอ่ยบนัทึกรำยกำรดงักล่ำวเป็นส่วนนึงของตน้ทุนกำรไดม้ำซ่ึงอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย มีมูลค่ำเท่ำกบั 2,357.59 ลำ้นบำท 2,757.65 ลำ้นบำท 5,325.67 ลำ้นบำท และ 4,576.03 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็น ร้อยละ 36.97 ร้อยละ 37.53 ร้อยละ 50.91 และร้อยละ 38.64 ของสินทรัพยร์วม 
ตำมล ำดบั โดยสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำก กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้ลงทุนในเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทยอ์ยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำร ปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง 
ๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำร รวมถึงมีกำรลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมตำมท ำเลท่ีบริษทัเลง็เห็นวำ่
เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มียอดลดลงเน่ืองจำกมีกำรจดั
ประเภทท่ีดินไปท่ีตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 - 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย มีมูลค่ำเท่ำกบั 26.10 ลำ้นบำท 42.53 ลำ้นบำท 71.51 ลำ้นบำท และ 82.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยคิดเป็นร้อยละ 0.41 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.68 และร้อยละ 0.70 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ โดย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำก กลุ่มบริษทัฯ มีกำรลงทุนดำ้นระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือใช้ในกำรจดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริกำร รวมถึงกำร
บริหำรงำนของกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้ศกัยภำพเพ่ิมข้ึน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจ ำนวน 530.89 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำก
บริษทัมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำและเงินจ่ำยล่วงหนำ้โครงกำรโรงพยำบำลศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพธนบุรี (บ ำรุงเมือง) 
จ ำนวน 509.07 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเงินมดัจ ำท่ีเรียกคืนไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดตำมสัญญำท่ีท ำระหว่ำง
บริษทัและบริษทั เพำเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 500.00 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยทำงตรง
อ่ืน จ ำนวน 9.07 ลำ้นบำท 
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\อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

หน่วย รอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 

งวด 9 เดือนส้ินสุด
วนัที ่30 กนัยายน 

2557 2558 2559 2560 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้* 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร 
อตัรำหมุนของสินทรัพย ์

% 
% 
% 
เท่ำ 

38.90 
8.47 

23.94 
0.86 

34.03 
8.48 

22.75 
0.86 

15.12 
6.11 

13.46 
0.71 

10.44  
4.80 

10.81 
0.59 

หมำยเหตุ: อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ค ำนวณจำก ก ำไรส ำหรับปีหลงัจำกหกัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม / ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่รวมส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

บริษทัฯมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ท่ีลดลงอย่ำงต่อเน่ืองโดยสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ กำรเพ่ิมข้ึนในส่วนทุนน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมำจำก
บริษทัฯมีกำรเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในช่วงปี 2557 - ปี 2559  

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน
เท่ำกบั 4,689.08 ลำ้นบำท 5,330.18 ลำ้นบำท 5,304.57 ลำ้นบำท และ 6,432.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมี
สัดส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อหน้ีสินรวมเท่ำกบัร้อยละ 34.37 ร้อยละ 48.09 ร้อยละ 48.46 และร้อยละ 59.11 
ตำมล ำดบั และสัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมดเท่ำกบัร้อยละ 65.63 ร้อยละ 51.91 ร้อยละ 
51.54 และร้อยละ 40.89 ตำมล ำดบั  

หน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืน เงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน หุน้กู ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ กูย้ืม
เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ือลงทุนขยำยธุรกิจในอนำคต ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 – 2559 และ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีหน้ีสินประเภทเงินกูด้งักล่ำว เท่ำกบั 3,225.37 ลำ้นบำท 
3,334.98 ลำ้นบำท 4,062.89 ลำ้นบำท และ 5,096.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีสัดส่วนเงินกูต่้อหน้ีสินรวม
เท่ำกบัร้อยละ 68.78 ร้อยละ 62.57 ร้อยละ 76.59 และร้อยละ 79.23 ตำมล ำดบั 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 – 2559 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560   บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวมทั้ งส้ินเท่ำกับ 1,688.93 ลำ้นบำท 2,017.41 ลำ้นบำท 5,155.59 ลำ้นบำท และ 5,409.00 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน เน่ืองมำจำก ในระหว่ำงปี 
2558 บริษทัฯ มีกำรเพ่ิมทุนหุน้สำมญั จ ำนวน 7.70 ลำ้นหุน้ (จ ำนวนหุน้ก่อนกำรแปลงสภำพ) มูลค่ำท่ีตรำไว ้
10 บำท โดยจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูถื้อหุน้เดิม และบุคคลในวงจ ำกดั ท ำใหหุ้น้
สำมญัเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 77.00 ลำ้นบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,133.00 ลำ้นบำท อีกทั้ ง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลก ำไรสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 581.82 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 5,155.59 ลำ้น
บำท เน่ืองจำกในปี 2559 บริษทัฯ มีกำรเพ่ิมทุนหุน้สำมญั จ ำนวน 87.08 ลำ้นหุน้ (จ ำนวนหุน้หลงักำรแปลง
สภำพ) มูลค่ำท่ีตรำไว ้1 บำท โดยจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูถื้อหุน้เดิม และบุคคล
ในวงจ ำกดั ท ำใหหุ้น้สำมญัเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 87.08 ลำ้นบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุน้เพ่ิมข้ึน 2,089.92 ลำ้นบำท อีก
ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลก ำไรสุทธิในปี 2559 จ ำนวน 543.99 ลำ้นบำท 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557  ปี 2558 และปี  2559 บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 600.00 ลำ้นบำท 1,733.00 ลำ้น
บำท และ 3,822.92 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนในรำคำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และบุคคลในวงจ ำกดั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจำกผล
ประกอบกำรของกลุ่มบริษทัในงวด 9 เดือน จ ำนวน 401.37 ลำ้นบำท และบริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 305.63 ลำ้นบำท 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
 

หน่วย รอบปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม งวด 9 เดือน
ส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน  

2557 2558 2559 2560 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น* 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย/1 

เท่ำ 
เท่ำ 

2.78 
4.18 

2.64 
5.69 

1.03 
4.97 

1.19  
5.02 

หมำยเหตุ: /1 ค ำนวณโดยใชสู้ตร ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่บวกภำษีเงินไดบ้วกตน้ทุนทำงกำรเงิน 

 

การช าระภาษีแทนบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 

ในปี 2558 บริษทัยอ่ย – บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั ท ำกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั – 
บริษทั เกลดฮิลล ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ตำมสัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดฉบบัลงวนัท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 
2558 เพ่ือจดัโครงสร้ำงภำยในส ำหรับเตรียมควำมพร้อมในกำรยื่นเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตกลงโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดให้กบับริษทัย่อยในมูลค่ำรวม 
708.40 ลำ้นบำท โดยทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งคือท่ีดินติดทะเลบนเกำะสมุยจ ำนวน 13 
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แปลงซ่ึงมีมูลค่ำประเมินรวมกนัประมำณ 1,115.59 ลำ้นบำท ตำมรำยงำนประเมินโดยบริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ำกดั ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2558  

 
เม่ือไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 ฝ่ำยจดักำร และผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยไดรั้บกำรเรียกร้องจำกผูช้  ำระบญัชีของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้ช ำระค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินเพ่ิม เม่ือฝ่ำยจดักำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
ทรำบถึงขอ้เรียกร้องดงักล่ำวแลว้จึงไดม้อบหมำยใหบ้ริษทัฮนัตนั แอนด ์วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ท่ี
ปรึกษำดำ้นภำษีของธุรกรรมโอนกิจกำรทั้งหมดในปี 2558 ให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยกบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งในกำรช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจกบัเจำ้หนำ้ท่ีสรรพำกร ซ่ึงในทำ้ยท่ีสุดเจำ้หนำ้ท่ีสรรพำกรมีควำมเห็น
ว่ำกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัท่ีเก่ียวข้องให้กับบริษทัย่อยไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขของประมวล
รัษฎำกรท ำใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมประมวล
รัษฎำกรและมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีช ำระไวข้ำดไปพร้อมเงินเพ่ิมใหก้บักรมสรรพำกร  

 
 ในกำรน้ี ฝ่ำยจดักำรของบริษทัฯ จึงไดข้อควำมเห็นทำงกฎหมำยจำกบริษทัฮนัตนั แอนด ์วิลเล่ียมส์ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั และบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เค็นซ่ี จ ำกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ เก่ียวกบั
หนำ้ท่ีของบริษทัย่อยท่ีตอ้งรับผิดชดใชใ้ห้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฮนัตนั 
แอนด ์วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ไดใ้หค้วำมเห็นว่ำ "ขอ้สัญญำขอ้ 4 (ข) “ในกรณีท่ีมีควำมรับผิดใด ๆ 
เกิดข้ึนแก่ผูโ้อนฯ ภำยหลงัจำกวนัโอนกิจกำรทั้งหมดฯ ไม่ว่ำควำมรับผิดดงักล่ำวจะเป็นขอ้พิพำทหรือคดี
ควำมหรือไม่ก็ตำม ผูรั้บโอนฯ ตกลงท่ีจะรับผิดชอบในควำมรับผิดดงักล่ำวแทนผูโ้อนฯ ทั้งหมด” ใน
สัญญำโอนกิจกำรทั้งหมด ลงวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2558 เป็นเง่ือนไขปรกติ มีลกัษณะคลำ้ยขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
ควำมรับผิดชดใช ้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องใหบ้ริษทัย่อยตอ้งรับผิดชอบภำษีใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมด"  เม่ือไดรั้บควำมเห็นทำงกฎหมำยท่ีสอดคลอ้งกนัจำกบริษทัฮนัตนั แอนด ์วิล
เล่ียมส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดัและ บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ำกดั ฝ่ำยจดักำรของบริษทัฯ จึงไดข้อ
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหบ้ริษทัย่อยกูย้ืมเงินเพ่ือน ำไปช ำระใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีถูก
เรียกร้องต่อไปดงัปรำกฎตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 
10 สิงหำคม พ.ศ. 2560  

 

บริษทัยอ่ย – บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั จึงตกลงช ำระค่ำภำษีท่ีถูกเรียกเกบ็เพ่ิมเติมดงักล่ำว โดยแบ่งช ำระ
เป็น 6 งวด งวดท่ี 1-5 งวดละ 24.00 ลำ้นบำท และงวดท่ี 6 ช ำระส่วนท่ีเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 24.83 ลำ้นบำท 
บริษทัยอ่ยบนัทึกรำยกำรดงักล่ำวเป็นส่วนนึงของตน้ทุนกำรไดม้ำซ่ึงอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในไตร
มำสท่ี 2 ปี 2560 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดเผยถึงประมำณกำร
หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท ำสญัญำดงักล่ำว เน่ืองจำกผูบ้ริหำรพิจำรณำและปรึกษำกบัผูส้อบบญัชีแลว้มี
ควำมเห็นวำ่รำยกำรท่ีเรียกช ำระภำษีเพ่ิมเติมเป็นรำยกำรท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์และประมำณกำรไดว้ำ่จะ
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เกิดค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวข้ึน ณ วนัท่ีท ำรำยกำร กล่ำวคือ ควำมน่ำจะเป็นท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือจ่ำย
ช ำระหน้ีสินนั้นอยู่ในระดบัไม่น่ำเป็นไปได ้ 

 

16.3 ปัจจยัและอทิธิพลที่อาจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ARYU International Health Care Co., Ltd   

ในงบกำรเงินไตรมำส 3 ปี 2560 ของบริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน Aryu International Health Care Co., 
Ltd. เป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษทัฯ อำจจะเพ่ิมสัดส่วนในกำรเขำ้ลงทุนใน Aryu 
International Health Care Co., Ltd. โดยกำรเขำ้ซ้ือหุ้น จำก WJ International Hospital Management Co., 
Ltd. ในรำคำพำร์ และเพ่ิมสัดส่วนในกำรถือหุน้เป็นร้อยละ 40 จึงตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร หรือขำดทุน จำก 
Aryu International Health Care Co., Ltd  
 

การรวมงบการเงินของบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากัด เข้ากบังบการเงินรวมของบริษทัฯ   

บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุน้เดิมและ/หรือหุน้ท่ีออกใหม่ในบริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกดั (“บริษทั BMP”) จ ำนวน
ร้อยละ 99.99 จำก บริษทั เพำเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และผูถื้อหุน้เดิมของ BMP เพ่ือใชอ้ำคำร
บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ (อำคำรโซโห) เป็นอำคำรของโครงกำรโรงพยำบำล ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพ ธนบุรี (ถนนบ ำรุง
เมือง) ทั้งน้ี ณ วนัท่ีเขำ้ซ้ือกิจกำร บริษทัฯ จะมีกำรรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือในบริษทั BMP โดยบริษทัฯ 
จะด ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือแต่ละรำยกำร ณ วนัท่ีซ้ือ เพ่ือรับรู้มูลค่ำ
ยติุธรรมในงบกำรเงินรวม  ณ วนัซ้ือกิจกำร  และ ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงอำจเกิดค่ำควำมนิยมข้ึนจำกกำรซ้ือกิจกำร 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยรวมงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนของบริษทั BMP 
เขำ้กบังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนรวมของบริษทัฯ โดยผลกระทบของงบกำรเงินรวมของ
บริษทัฯ ท่ีเกิดจำกบริษทั BMP จะข้ึนอยูก่บัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือกิจกำร ซ่ึงอำจมีควำม
เส่ียงจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมในอนำคต และงบก ำไรขำดทุนรวมของบริษทัฯ ในปี 2560 จะรับรู้
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีเขำ้ซ้ือกิจกำร อยำ่งไรกต็ำม บริษทั ธนบุรี 
เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จะจดัใหมี้กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมำภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีซ้ือเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายและงบประมาณภาครัฐ 

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยและงบประมำณดำ้นสำธำรณสุขของภำครัฐ อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เน่ืองจำกรำยไดข้องธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์และ
รำยไดจ้ำกธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพำะทำง ข้ึนอยูก่บัรำยไดเ้หมำท่ีระบุในสญัญำรับจำ้งเหมำบริหำร ซ่ึงตอ้งอิงกบั
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งบประมำณดำ้นสำธำรณสุขท่ีภำครัฐจดัสรรใหใ้นเขตพ้ืนท่ีดงักล่ำว นอกจำกนั้น ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำง
ทนัตกรรม กมี็รำยไดห้ลกัจำกกำรขำยอุปกรณ์ทำงทนัตกรรมใหก้บัหน่วยงำนภำครัฐ จึงอำจไดรั้บผลกระทบ
หำกงบประมำณทำงดำ้นสำธำรณสุขมีกำรปรับลดลงดว้ย ดงันั้น ทำงบริษทัจึงมีกำรบริหำรงำนใหมี้สัดส่วน
ลูกค้ำภำคเอกชนให้เพ่ิมข้ึนและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพ่ือชดเชยผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนหำก
งบประมำณทำงดำ้นสำธำรณสุขมีกำรปรับลดลง 

 

การเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิจากโครงการในอนาคต 

ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยตำมหัวขอ้โครงกำรในอนำคต โครงกำรต่ำงๆ ในอนำคตท่ีบริษทัฯ วำงแผนไวเ้พ่ือขยำย
โอกำสทำงธุรกิจและเพ่ิมศกัยภำพในกำรเติบโตของบริษทัฯ หำกโครงกำรดงักล่ำวเกิดควำมล่ำชำ้หรือไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมท่ีบริษทัฯ คำดกำรณ์ไว ้อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใน
อนำคต อยำ่งไรกต็ำมบริษทัฯ มีกำรท ำรำยงำนศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรอยำ่งละเอียด ซ่ึงรวมไปถึง
ควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเงิน ท ำใหมี้ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนค่อนขำ้งต ่ำ 

บริษทัฯคำดว่ำแหล่งท่ีมำของเงินทุนท่ีใชเ้พ่ือลงทุนในโครงกำรในอนำคตนั้นประกอบดว้ยเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำน เงินกูย้ืมจำกธนำคำร และเงินระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนคร้ังแรก 

บริษทัฯคำดว่ำกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคตจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้นมีมูลค่ำ
นอ้ยเน่ืองจำกตน้ทุนส่วนใหญ่ของโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำทต้ี์สำมำรถรวมเป็นตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงไดโ้ดยมี
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรท ำก ำไรของบริษทัฯ  

 


