บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น รวมระหว่างกาลของบริ ษ ัท ธนบุ รี เฮลท์แ คร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลของบริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ล
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

สุ ดวิณ ปัญญาวงศ์ ขันติ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

411,121,283

372,825,116

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

775,301,416

581,868,962

เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

7

22,356

16,984

เงินลงทุนระยะสั้น

8

164,468,425

142,943,367

122,308,275

121,986,273

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุ ทธิ)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและ

9

871,213,455

718,218,410

878,333,837

776,638,142

34 ค)

13,722,979

-

3,412,700,225

1,768,677,245

34 ง)

-

-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่จะถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ (สุ ทธิ)

-

-

-

81,300,000

10

211,075,855

194,683,682

86,096,939

90,048,582

11

1,800,117,386

972,029,785

-

-

9,360,873

680,674

-

-

3,448,287

-

-

-

40,000,000

-

40,000,000

-

4,276,864

4,476,965

1,926,551

4,476,965

3,893,007,896

2,614,918,829

4,952,487,110

3,215,952,323

ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริ การ
ทางการแพทย์ครบวงจร
ภาษีมูลค่าเพิม่ (สุ ทธิ)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ตดั จําหน่าย
ภายในหนึ่งปี
เงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้ภายในหนึ่งปี
- บริ ษทั อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

35.3

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน

12

7,341,447

9,932,143

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

13

731,085,082

713,535,009

731,085,082

713,535,009

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิ)

14

483,583,609

454,725,259

380,689,500

374,911,500

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (สุ ทธิ)

15

5,237,923,639

5,013,323,639

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า (สุ ทธิ)

16

1,095,291,921

740,375,032

1,429,120,653

949,173,656

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและ

17

172,447,736

252,542,536

118,300,567

147,995,367

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

34 ง)

-

-

-

-

-

2,552,700

-

-

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)

18

1,813,641,107

1,813,757,802

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)

19

5,899,693,763

4,832,788,537

3,687,319,522

3,645,579,012

174,367,409

30,905,221

300,000

4,801,995

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุ ทธิ)

20

122,894,912

82,029,293

73,960,406

76,835,740

สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า (สุ ทธิ)

21

2,305,021,561

2,372,990,701

11,598,904

12,197,260

เงินจองสิ ทธิการเช่าที่ดิน

21

2,000,000

1,000,000

-

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

22

84,514,260

64,452,961

-

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า

21

54,675,818

-

-

-

29,298,314

25,761,108

681,200

496,943

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

12,975,856,939

11,394,795,602

11,670,979,473

10,941,402,821

รวมสิ นทรัพย์

16,868,864,835

14,009,714,431

16,623,466,583

14,157,355,144

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

23

2,381,164,683

129,056,675

2,245,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

24

1,401,064,614

925,605,877

674,650,862

679,819,010

ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

25

325,000,000

100,000,000

325,000,000

100,000,000

- หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)

26

3,156,405

2,691,399

2,826,756

2,390,405

- หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาสิ ทธิการเช่าที่ดิน

21

1,000,000

1,000,000

-

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

41,678,660

50,582,976

40,143,281

49,741,830

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุ ทธิ)

22,039,216

19,292,022

12,837,470

11,148,498

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

22,389,300

50,944,779

11,264,766

14,064,636

4,197,492,878

1,279,173,728

3,311,723,135

857,164,379

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

25

3,143,345,664

3,442,245,765

3,143,345,664

3,442,245,765

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาสิ ทธิการเช่าที่ดิน

26

8,938,636

9,440,874

8,813,982

9,119,760

21

1,000,000

2,000,000

-

-

22

370,353,855

375,767,475

149,884,291

146,317,681

27

251,185,051

228,908,057

194,842,077

177,090,817

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

11,033,404

7,374,892

205,000

160,000

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

3,785,856,610

4,065,737,063

3,497,091,014

3,774,934,023

รวมหนีส้ ิ น

7,983,349,488

5,344,910,791

6,808,814,149

4,632,098,402

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

849,080,000

849,080,000

849,080,000

849,080,000

849,080,000

849,080,000

849,080,000

849,080,000

28

6,861,242,864

6,861,242,864

6,861,242,864

6,861,242,864

29

112,524,039

112,524,039

112,524,039

112,524,039

1,126,496,123

1,138,693,486

1,442,516,363

1,167,419,848

(1,099,418,436)

(1,099,295,760)

533,692,551

540,906,513

549,289,168

534,989,991

8,383,617,141

8,403,151,142

9,814,652,434

9,525,256,742

501,898,206

261,652,498

8,885,515,347

8,664,803,640

9,814,652,434

9,525,256,742

16,868,864,835

14,009,714,431

16,623,466,583

14,157,355,144

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้

28

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 849,080,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 849,080,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ (สุ ทธิ)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนเกิน(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิ่ม
ในบริ ษทั ย่อย
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

31

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนการขายสิ นค้า
ต้นทุนการให้บริ การ

1,554,544,570

1,460,547,362

1,373,001,365

94,409,568

96,767,170

204,611,966

186,960,493

118,844,329

130,396,662

(1,083,223,342)

(1,011,552,687)

(947,255,841)

(884,978,248)

(69,456,053)

(65,398,195)

(184,264,839)

(159,499,015)

(121,558,104)

(109,844,169)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น

516,621,870

507,825,128

423,031,749

430,055,722

30,966,585

23,995,425

46,690,077

36,403,604

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย

547,588,455

531,820,553

469,721,826

466,459,326

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)อื่น
- กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

(60,284,708)

(49,142,993)

(18,696,986)

(12,838,088)

(271,544,939)

(204,700,133)

(156,044,847)

(148,398,701)

(3,130,816)

(1,458,619)

(4,472,328)

(1,653,301)

(76)

(26,139)

9,480

(36,224,767)

(44,337,057)

(41,669,130)

(40,266,644)

16,941,475

19,170,085

-

-

(48,746,367)

(34,964,491)

-

-

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

144,598,257

216,361,206

248,848,015

263,302,592

(40,167,024)

(42,605,903)

(43,531,066)

(44,588,758)

กําไรสํ าหรับงวด

104,431,233

173,755,303

205,316,949

218,713,834

-

-

1,294,481,477
-

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่รับรู ้จาก
การตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
กิจการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

100,735,157

101,421,604

100,598,743

101,344,032

(20,953,379)

368,378

(20,147,031)

-

-

(20,284,322)

(20,119,748)

(20,268,807)

59,634,747

81,505,660

80,478,995

81,075,225

164,065,980

255,260,963

285,795,944

299,789,059

96,283,987

171,002,387

205,316,949

218,713,834

8,147,246

2,752,916

104,431,233

173,755,303

205,316,949

218,713,834

155,871,107

252,480,660

285,795,944

299,789,059

8,194,873

2,780,303

164,065,980

255,260,963

285,795,944

299,789,059

0.11

0.23

0.24

0.28

849,080,000

764,080,000

849,080,000

764,080,000

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

-

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

-

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนการขายสิ นค้า
ต้นทุนการให้บริ การ

4,335,394,403

3,989,029,030

271,119,335

317,911,863

604,616,681

567,204,516

382,768,954

403,776,304

(3,090,887,349)

(2,867,888,588)

(2,708,475,820)

(2,512,062,695)

(180,386,220)

(216,706,675)

(516,123,632)

(467,378,502)

(343,433,534)

(329,205,281)

1,423,733,218

1,322,171,644

1,173,101,926

1,090,090,399

174,064,540

81,934,588

218,717,137

152,852,114

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย

1,597,797,758

1,404,106,232

1,391,819,063

1,242,942,513

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)อื่น
- กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

(178,858,106)

(132,414,740)

(60,232,482)

(44,433,856)

(798,259,339)

(570,397,354)

(471,913,088)

(405,707,276)

(1,201,877)

(7,596,287)

(2,447,857)

(7,780,907)

(378,919)

(212,664)

(187,715)

-

(105,477,856)

(125,139,539)

(113,419,951)

37,214,951

31,194,333

-

-

(103,652,987)

(96,133,488)

-

-

447,183,625

503,406,493

743,617,970

669,972,218

(110,103,243)

(102,033,260)

(128,889,455)

(108,374,965)

337,080,382

401,373,233

614,728,515

561,597,253

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

32

14 ก)
16 ก)
33

3,842,242,326
-

-

3,527,582,071
-

-

(115,048,256)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่รับรู ้จาก
การตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
กิจการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

-

27

2,225,484

8, 13

18,132,915

183,271,841

16 ก)

(21,377,121)

5,113,311

-

-

22

(4,071,681)

(36,654,369)

(3,574,794)

(36,608,007)

(5,090,403)

151,730,783

14,299,177

146,432,029

331,989,979

553,104,016

629,027,692

708,029,282

326,168,113
10,912,269

396,044,481
5,328,752

614,728,515
-

561,597,253
-

337,080,382

401,373,233

614,728,515

561,597,253

320,220,675
11,769,304

547,693,428
5,410,588

629,027,692
-

708,029,282
-

331,989,979

553,104,016

629,027,692

708,029,282

0.38

0.52

0.72

0.73

849,080,000

764,080,000

849,080,000

764,080,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด
- สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

17,873,971

183,040,036

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

31

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)สวนแบ่ งกําไรขาดทุน

ทุนจดทะเบีย น

จัดสรรแล้ว

ส่ วนเกิน(ขาด)ทุน ทีย่ งั ไม่ รับรู้ จากการ
จากการลงทุน ตีมูลค่ ายุติธรรมของ

เบ็ดเสร็จอื่น ภาษีเงินได้ เกีย่ วกับ

รวม

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

รวม

ของกิจการร่ วมค้ า งค์ ประกอบของกําไร องค์ ประกอบอื่นของ

ผู้เป็ นเจ้ าของของ

ทีไ่ ม่ มี

ส่ วนของ

ส่ วนของเจ้ าของ

บริษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

เจ้ าของ

430,706,857

4,937,459,757

218,132,338

5,155,592,095

(305,632,000)

-

(305,632,000)

ทีอ่ อกและชําระ

ส่ วนเกินมูลค่ า

- ทุนสํ ารอง

เต็มมูลค่ าแล้ว

หุ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เพิม่ ในบริษทั ย่ อย

764,080,000

3,822,920,000

112,524,039

906,524,621

(1,099,295,760)

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)

-

-

-

(305,632,000)

-

-

-

-

-

การเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,075,718

23,075,718

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงจากเงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17,134,423)

(17,134,423)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

-

-

396,044,481

-

183,169,545

5,113,311

(36,633,911)

151,648,945

547,693,426

5,410,588

553,104,014

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

764,080,000

3,822,920,000

112,524,039

996,937,102

(1,099,295,760)

720,060,122

5,113,311

(142,817,631)

582,355,802

5,179,521,183

229,484,221

5,409,005,404

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

849,080,000

6,861,242,864

112,524,039

1,138,693,486

(1,099,295,760)

667,061,498

4,691,437

(130,846,422)

540,906,513

8,403,151,142

261,652,498

8,664,803,640

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

เงินลงทุนเผื่อขาย ตามวิธีส่วนได้ เสี ย ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
536,890,577

-

(106,183,720)

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับงวด
-

-

-

-

-

(339,632,000)

-

(339,632,000)

-

(122,676)

-

-

-

-

(122,676)

-

(122,676)

-

-

-

-

-

-

-

-

(9,263,298)

(9,263,298)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261,284,525

261,284,525

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23,544,823)

(23,544,823)

-

-

-

-

18,020,582

(21,377,121)

(3,857,423)

(7,213,962)

320,220,675

11,769,304

331,989,979

685,082,080

(16,685,684)

(134,703,845)

533,692,551

8,383,617,141

501,898,206

8,885,515,347

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)

-

-

-

ขาดทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

- การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย

-

-

- การลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

- การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

(339,632,000)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น(ลดลง)จาก

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

849,080,000

6,861,242,864

112,524,039

327,434,637
1,126,496,123

(1,099,418,436)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

กําไร(ขาดทุน)

จัดสรรแล้ว

ที่ยงั ไม่ รับรู้ จากการ

ภาษีเงินได้ เกีย่ วกับ

รวม

ตีมูลค่ายุตธิ รรมของ

องค์ประกอบของกําไร

องค์ประกอบอื่นของ

รวมส่ วน

ที่ออกและชําระ

ส่ วนเกินมูลค่า

- ทุนสํารอง

เต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จดั สรร

เงินลงทุนเผื่อขาย

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่ วนของเจ้ าของ

ของเจ้ าของ

764,080,000

3,822,920,000

112,524,039

700,446,187

536,390,408

(106,196,257)

430,194,151

5,830,164,377

-

-

(305,632,000)

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับงวด
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)

-

-

-

(305,632,000)

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

-

-

561,597,253

183,040,036

(36,608,007)

146,432,029

708,029,282

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

764,080,000

3,822,920,000

112,524,039

956,411,440

719,430,444

(142,804,264)

576,626,180

6,232,561,659

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

849,080,000

6,861,242,864

112,524,039

1,167,419,848

666,393,498

(131,403,507)

534,989,991

9,525,256,742

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับงวด
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)

-

-

-

(339,632,000)

-

-

-

(339,632,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

-

-

614,728,515

17,873,971

(3,574,794)

14,299,177

629,027,692

1,442,516,363

684,267,469

(134,978,301)

549,289,168

9,814,652,434

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

849,080,000

6,861,242,864

112,524,039

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุ

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

447,183,625

503,406,493

743,617,970

669,972,218

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเผือ่ (กลับรายการ)
- หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

10,460,118

(1,926,694)

8,702,544

(1,123,962)

- สิ นค้าเสื่ อมสภาพ

10

(899,384)

3,934,350

(1,347)

(2,209)

(11,385)

11,385

-

-

-

(18,466,520)

-

(18,466,520)

(140,557)

-

-

-

18,086,675

(52,479,110)

18,086,675

(131,575)

-

-

- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

15 ง)
32

(52,479,110)

ส่ วนแบ่งกําไรจากการชําระบัญชี
ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

14 ก)

(37,214,951)

(31,194,333)

-

-

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

16 ก)

103,652,987

96,133,488

-

-

ค่าเสื่ อมราคา

18, 19

237,639,375

196,100,383

183,182,358

149,560,382

ค่าตัดจําหน่าย

20, 21

106,886,846

8,331,615

8,274,471

6,858,647

1,724,144

-

-

-

32

(28,846,154)

-

-

-

32

(407,710)

(696,123)

5,956

378,919

212,666

181,759

ค่าเช่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายภาษีคา้ งจ่าย
(กําไร)ขาดทุนสุ ทธิจากการจําหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(721,299)
-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

27

37,924,410

17,681,998

30,399,360

13,517,831

เงินปันผลรับ

32

(29,925,565)

(24,051,177)

(55,996,868)

(65,353,193)

รายได้ดอกเบี้ยรับ

32

(739,626)

(390,527)

(74,083,993)

(59,774,994)

105,477,856

125,139,539

113,419,951

115,048,256

900,663,838

892,181,643

905,223,051

827,601,832

ต้นทุนทางการเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

(163,404,093)

(170,069,366)

(68,252,739)

(149,322,744)

(15,492,789)

13,169,827

3,952,990

1,308,895

(828,087,601)

(56,790,715)

-

-

(40,000,000)

-

(40,000,000)

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,360,773

3,827,380

2,550,414

1,577,380

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(2,179,411)

3,734,976

(184,257)

(270,499)

208,451,980

(7,659,354)

1,534,384

(10,378,024)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5,933,005)

3,038,796

1,688,972

267,790

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,436,710

(617,509)

(2,799,870)

(675,999)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(341,488)

1,520,086

45,000

(13,547,430)

(15,473,790)

(12,648,100)

(13,471,100)

44,927,484

666,861,974

791,109,845

656,637,531

692,410

397,160

31,938,493

32,485,833

(94,490,703)

(112,470,041)

(102,908,700)

(102,361,568)

(149,859,734)

(143,383,404)

(138,496,188)

(127,910,939)

(198,730,543)

411,405,689

581,643,450

458,850,857

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อ
และการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริ การ
ทางการแพทย์ครบวงจร
เงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้ภายหนึ่งปี

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

27

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจ่าย
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดจ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - เงินสดจ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - เงินสดจ่าย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า - เงินสดจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนบริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี
บํารุ งเมือง จํากัด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
เงินสดรับจากการชําระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น
เงินจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาสิ ทธิการเช่าที่ดิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อ - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สิ ทธิการเช่าที่ดิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินสดรับ
- เงินสดจ่าย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นและหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

8
12
13
14 ข)
15 ง)
16 ข)

17 ก)
17 ข)

(5,372)
(20,000,000)
2,590,696
1,896
(5,778,000)
(34,723,853)
(479,946,997)
-

(5,806)
61,996
(155,578)
(58,019,300)
(110,707,908)

2,552,700
1,896
(5,778,000)
(229,895,726)
(479,946,997)
-

(155,578)
(43,385,376)
(58,019,300)
(100,707,908)

82,173,910
(5,600,000)
(1,000,000)
(1,000,000)
(852,961,097)
(48,455,747)
(30,000,000)

(501,657,185)
(20,600,000)
636,420
(524,258,923)
(16,402,881)
(96,000,000)
(3,625,000)

82,173,910
(235,138,737)
(3,502,920)
-

(501,657,185)
(15,000,000)
379,845
(494,110,134)
(14,463,165)
-

(5,295,726)

-

-

-

21

777,239
(68,991,300)

863,102
-

142,207
-

796,680
-

34 ค)
34 ค)

(13,722,979)

(10,000,000)

5,000,000
(1,567,722,980)

2,500,000
(108,500,000)

44,060,166

44,660,504

55,996,868

65,353,193

(1,437,877,164)

(1,295,210,559)

(2,376,117,779)

(1,266,968,928)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 16 ถึง 82 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุน้ สามัญ
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการลงทุนของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายปันผลของบริ ษทั ย่อยที่จ่าย
ให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

23
25

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

6

2,252,108,008
(75,000,000)
(2,465,682)
(335,100,852)

1,275,144,172
48,700,000
(291,500,000)
(993,336)
(304,859,929)

2,245,000,000
(75,000,000)
(2,128,652)
(335,100,852)

1,211,500,000
(291,500,000)
(685,384)
(304,859,929)

-

472,857

-

-

-

23,075,718

-

-

(9,501,313)

(17,753,955)

-

-

1,830,040,161

732,285,527

1,832,770,496

614,454,687

193,432,454
581,868,962

(151,519,343)
560,406,802

38,296,167
372,825,116

(193,663,384)
461,526,488

775,301,416

408,887,459

411,121,283

267,863,104

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ลูกหนี้จากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ อในระหว่างงวด
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- คอมพิวเตอร์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
- สิ ทธิการเช่าที่ดิน
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าที่ปรึ กษาทนายความค้างจ่าย
เงินประกันค่าก่อสร้าง
โอนที่ดินไปเป็ นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ให้บริ การทางการแพทย์ครบวงจร
โอนเปลี่ยนประเภทเงินให้กยู้ มื ระยะยาวเป็ น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

22,500

24
24

24
24

322,743,036
1,678,538
2,042,692
13,209,264
46,641,181
-

34 ง)

-

-

-

-

48,827,737
82,671,429
2,397,780
10,090,407
3,000,000
9,267,870
7,410,972
11,878,181

61,344,105
1,297,861
1,914,972
12,726,470
13,556,594

75,527,594
2,397,780
9,880,958
8,260,947
7,410,972
11,229,711

-

-

81,300,000

-

1,088,332,944
-
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2519 และ
เมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม พ.ศ. 2537 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนและได้จดทะเบี ยนเปลี่ ยนชื่ อ บริ ษ ทั จาก
“บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด” เป็ น “บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (มหาชน)”
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษทั โรงพยาบาล ธนบุรี จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)” บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
สํานักงานแห่งใหญ่
สํานักงานสาขา 1
สํานักงานสาขา 2
สํานักงานสาขา 3

:
:
:
:

ตั้งอยูเ่ ลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร 10170
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 261/40 หมู่ที่ 10 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักในกิ จการโรงพยาบาล โดยมีบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จอื่นๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินข้อ 15 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
ตามหนังสื อของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้สั่งรับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มบริ การ/การแพทย์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ “THG”
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมู ลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสด) ได้นาํ เสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่1 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออก
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
นโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่ างมีสาระสํ าคัญมีดงั ต่ อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้รอ
ตัด บัญ ชี ก รณี มี สิ น ทรั พ ย์ที่ วดั มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติ ธรรมที่ มี จาํ นวนตํ่ากว่ามู ล ค่ าฐานภาษี ของสิ น ทรั พ ย์ ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
- กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
-

ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ใน
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้

-

ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น

-

ในการประมาณกําไรทางภาษี ในอนาคตจะไม่ รวมจํานวนที่ ใช้หัก ภาษี ที่ เกิ ดจากการกลับ รายการของผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่ างมีสาระสํ าคัญมีดงั ต่ อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิ กบั ส่ วนได้เสี ยที่ ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการได้ประเมิ นและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่ มี
นัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่ประกาศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จ ากสั ญ ญาที่ทํากับลูกค้ า จะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ย วข้ องกับกลุ่มกิจ การ ซึ่ งกลุ่ม
กิจการไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กําหนดสําหรับการรับรู ้รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ีอา้ งอิงหลักการว่า
 รายได้จะรับรู ้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่ งแนวคิดของการควบคุมได้ถูก
นํามาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
 กิจการรับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่สัญญาให้ลูกค้าในจํานวนเงินที่สะท้อนถึง
สิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่ประกาศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จ ากสั ญ ญาที่ทํากับลูกค้ า จะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ย วข้ องกับกลุ่มกิจ การ ซึ่ งกลุ่ม
กิจการไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจการรับรู ้รายได้ตามหลักการสําคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญาที่ทาํ กับลูกค้า
 ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
 ขั้นที่สาม: กําหนดราคาของรายการ
ั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา
 ขั้นที่สี่: ปั นส่ วนราคาของรายการให้กบ
 ขั้นที่หา้ : รับรู ้รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
กิ จการมี ทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
โดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบ
ระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลา
รายงานที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการกําลังอยูใ่ นระหว่างการ
ประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ย วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ ว และจะมีผลบังคับ
ใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ย วข้ องกับกลุ่มกิจ การ
ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน
สุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่ประกาศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้
สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกีย่ วข้ องกับกลุ่มกิจการ ซึ่ง
กลุ่มกิจการไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการ
แสดงรายการเครื่ องมือทางการเงินเป็ นหนี้ สินหรื อส่ วนของเจ้าของ และการหักกลบสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กับหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้กบั การจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงินในมุมของผูอ้ อก
เครื่ องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัด
ประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ทาํ ให้สินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดให้กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนยั สําคัญของเครื่ องมือทางการเงินที่
มีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่ องมือ
ทางการเงินที่ กิจการเปิ ดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้ง
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
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สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่ประกาศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้
สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกีย่ วข้ องกับกลุ่มกิจการ ซึ่ง
กลุ่มกิจการไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น กล่าวถึ งการจัดประเภทรายการ
การวัด มู ล ค่ า การตัด รายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น การคํานวณการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
-

-

-

-

-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็ น
สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น โดยกิ จการสามารถเลื อกรั บ รู ้ สิน ทรั พย์ท างการเงิ น
ประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็ น
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย ยกเว้นหนี้ สิน
ทางการเงินที่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อกิจการเลือกวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาํ หนด
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชี สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ น
เครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น
สามระดับ ในแต่ละระดับจะกําหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่
แตกต่างกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี้การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ และลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่า จะใช้วธิ ีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่า
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่ประกาศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้
สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกีย่ วข้ องกับกลุ่มกิจการ ซึ่ง
กลุ่มกิจการไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
-

การบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แสดงผลกระทบในงบการเงิ น ซึ่ งเกิ ด จากกิ จ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการที่ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่เกิดขึ้นจาก
ความเสี่ ยงนั้นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน (หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในกรณี ของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึงบริ บทของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงภายใต้การ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่ วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีการทางบัญชี ที่เกี่ ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆ ภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริ ษทั
ใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการที่จะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับทั้งเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชําระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ให้ขอ้ กําหนดทางบัญ ชี สําหรั บ กรณี ที่ กิจการออกตราสารทุ น ให้แก่ เจ้าหนี้ เพื่ อ ชําระหนี้ สิ น ทางการเงิ น
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัด
รายการหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ที่ 9 ผลต่ างระหว่างมู ลค่าตามบัญ ชี ของหนี้ สิ น ทางการเงิ น (หรื อ บางส่ วนของหนี้ สิ น ทาง
การเงิน)ที่ชาํ ระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญ ชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญมาใช้ในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่ อไปนี้ แสดงการวิ เคราะห์ รายการบนข้อมู ลทางการเงิ นที่ ว ดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมจําแนกตามวิ ธี การประมาณมู ลค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้




ข้อมูลระดับที่ 1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้)
มูลค่ ายุตธิ รรม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท
ระดับ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
(หมายเหตุ 8, 13)

1

895,553,507

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

856,478,376

853,393,357

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

835,521,282

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรมระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2561
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณหามูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
4

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่ซ้ื อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ตลาดจะถือเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้ อขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยนจากตัวแทน นายหน้า
กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริ การด้านราคา หรื อหน่วยงานกํากับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริ งอย่างสมํ่าเสมอ
ในราคาซึ่ งคู่สัญญาซึ่ งเป็ นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื้ อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้ อขายที่ ใช้สําหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขายที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั เครื่ องมือทางการเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับที่ 1
เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ ไม่ ได้มีการซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง วัดมู ลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่า โดยเทคนิ ค
การประเมิ น มู ลค่านี้ ใช้ป ระโยชน์ สูงสุ ดจากข้อมู ลในตลาดที่ สังเกตได้ที่ มีอยู่และอ้างอิ งจากประมาณการของกิ จการเองมาใช้
น้อยที่ สุด เท่ าที่ เป็ นไปได้ ถ้าข้อมู ล ที่ เป็ นสาระสําคัญ ทั้งหมดในการวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้มาจากข้อมู ลที่ สั งเกตได้ รายการนั้น
จะรวมอยูใ่ นระดับที่ 2
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มกิจการดําเนินกิจการใน 5 ส่ วนงานหลัก คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริ หารจัดการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพัฒนาและจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล และ
(5) กิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่ วน) สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)

กิจการโรงพยาบาล

กิจการบริหารจัดการโรงพยาบาล

กิจการ
Healthcare Solution Provider

กิจการพัฒ นาและจําหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในกิจการโรงพยาบาล

กิจการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์

การตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต้นทุนการให้บริ การ

4,341,619,010
12,942,082
(3,094,370,606)
(8,324,614)

3,989,134,524
(2,871,945,556)
-

567,519,533
(503,590,205)

551,653,505
(458,536,754)

286,639,902
9,831,362
(186,357,120)
(5,571,963)

322,266,830
9,300,513
(217,037,882)
(4,144,637)

20,904,514
(11,221,504)

8,668,938
(7,673,892)

-

-

(6,224,607)
(15,520,567)
(6,580,810)
3,483,257
5,970,900
12,584,654

กําไรขั้นต้นจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน

1,251,865,872

1,117,188,968

63,929,328

93,116,751

104,542,181

110,384,824

9,683,010

995,046

-

-

(6,287,173)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนการขายสิ นค้า

พ.ศ. 2560

รวม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

(105,494) 4,335,394,403 3,989,029,030
(4,354,967) 271,119,335
317,911,863
(2,418,440) 604,616,681
567,204,516
4,056,968 (3,090,887,349) (2,867,888,588)
331,207 (180,386,220) (216,706,675)
2,976,781 (516,123,632) (467,378,502)
1,423,733,218

1,322,171,644

ภาษีเงินได้

174,064,540
(977,117,445)
(1,201,877)
(378,919)
(105,477,856)
37,214,951
(103,652,987)
(110,103,243)

81,934,588
(702,812,094)
(7,596,287)
(212,664)
(125,139,539)
31,194,333
(96,133,488)
(102,033,260)

กําไรสําหรับงวด

337,080,382

401,373,233

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

486,055
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
กลุ่มกิจการดําเนินกิจการใน 5 ส่ วนงานหลัก คือ (1) กิจการโรงพยาบาล (2) กิจการบริ หารจัดการโรงพยาบาล (3) กิจการ Healthcare Solution Provider (4) กิจการพัฒนาและจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล และ
(5) กิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท)

กิจการโรงพยาบาล

กิจการบริหารจัดการโรงพยาบาล

กิจการ
Healthcare Solution Provider

กิจการพัฒ นาและจําหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในกิจการโรงพยาบาล

กิจการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพย์

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน

6,388,064,529
1,809,810,153
11,380,566,009

6,103,096,553
1,324,085,156
8,589,955,383

652,338,493
121,831,988

484,302,830
149,147,097

2,795,977,107
323,794,048

1,829,151,649
68,096,286

20,082,611
2,805

22,040,710
-

11,107,039
1,824,585,208

รวมสิ นทรัพย์

19,578,440,691

16,017,137,092

774,170,481

633,449,927

3,119,771,155

1,897,247,935

20,085,416

22,040,710

หนี้สินตามส่ วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน

3,533,218,676
4,187,021,802

1,322,085,148
3,558,305,924

153,760,673
122,995,174

125,661,760
48,865,596

463,273,165
1,661,037,157

803,132,109
16,767,573

9,610,759
25,732,826

รวมหนี้สิน

7,720,240,478

4,880,391,072

276,755,847

174,527,356

2,124,310,322

819,899,682

35,343,585

สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

การตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

รวม

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

10,914,986
1,812,643,548

994,241,766 1,073,160,384 10,861,811,545
(230,934,623) (128,984,865) 1,578,875,530
(9,222,602,298) (7,327,895,286) 4,428,177,760

9,522,667,112
1,195,100,291
3,291,947,028

1,835,692,247

1,823,558,534

(8,459,295,155) (6,383,719,767) 16,868,864,835

14,009,714,431

8,591,665
30,275,799

4,908,805
1,671,503,568

5,577,869
1,633,235,698

(62,459,023) (586,578,450)
(3,787,254,094) (1,621,009,900)

4,102,313,055
3,881,036,433

1,678,470,101
3,666,440,690

38,867,464

1,676,412,373

1,638,813,567

(3,849,713,117) (2,207,588,350)

7,983,349,488

5,344,910,791

26

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทประจํา 3 เดือน

14,272,753
1,859,922
547,702,960
208,219,530
3,246,251
775,301,416

10,373,263
2,019,806
359,971,349
208,885,936
618,608
581,868,962

11,971,222
510,949
235,827,558
160,197,824
2,613,730
411,121,283

8,249,597
628,922
207,731,008
156,215,589
372,825,116

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอตั ราดอกเบี้ยดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจํา 3 เดือน
7

0.80 ถึง 1.10

0.80 ถึง 1.25

1.00

-

เงินลงทุนระยะสั้ นกับสถาบันการเงิน

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจํา 12 เดือน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
22,356

16,984

-

-

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 เงิ น ฝากธนาคารประเภทประจําของกลุ่ ม กิ จ การเป็ นเงิ น ฝากประเภทประจํา 12 เดื อ น (วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : เงินฝากประเภทประจํา 12 เดือน) กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ถึง 1.05 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.00 ถึง 1.05 ต่อปี )
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
8

เงินลงทุนระยะสั้ น
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ของกลุ่ มกิ จการและบริ ษ ัท เป็ นเงิ น ลงทุ น
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในหน่วยลงทุนประเภทสะสมทรัพย์ในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ถือไว้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ดังนี้

เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนประเภทตราสารหนี้
ราคาทุนต้นงวด/ปี
บวก เงินลงทุนเพิ่มจากการมีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
ในระหว่างงวด/ปี
บวก เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด/ปี
หัก จําหน่ายเงินลงทุนในระหว่างงวด/ปี
ราคาทุนปลายงวด/ปี
กําไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผือ่ ขายเพิ่มจากการมีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด/ปี

เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนประเภทตราสารทุน
ราคาทุนต้นงวด/ปี
บวก เงินลงทุนเพิม่ ในระหว่างงวด/ปี
หัก จําหน่ายเงินลงทุนในระหว่างงวด/ปี
ราคาทุนปลายงวด/ปี
กําไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากการตีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด/ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
127,942,325

127,942,325

108,199,517

108,199,517

928,198
20,000,000
148,870,523

127,942,325

108,199,517

108,199,517

8,058,839

7,050,742

6,585,609

5,836,456

15,914
156,945,276

134,993,067

114,785,126

114,035,973

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
6,248,671
6,248,671

6,248,671
6,248,671

6,248,671
6,248,671

6,248,671
6,248,671

1,274,478
7,523,149

1,701,629
7,950,300

1,274,478
7,523,149

1,701,629
7,950,300
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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เงินลงทุนระยะสั้ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
หลักทรัพย์ เผื่อขาย
หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารหนี้
ราคาทุน - เงินลงทุนในตราสารทุน
บวก การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

148,870,523
6,248,671
9,349,231
164,468,425

127,942,325
6,248,671
8,752,371
142,943,367

108,199,517
6,248,671
7,860,087
122,308,275

108,199,517
6,248,671
7,538,085
121,986,273

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เงินลงทุ นระยะสั้นในตราสารหนี้ ของกลุ่ มกิ จการจํานวน 156,945,276 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 : 134,993,067 บาท) และเฉพาะบริ ษ ัท จํา นวน 114,785,126 บาท (วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 : 114,035,973 บาท)
เป็ นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายและอาจขายเมื่อมีความจําเป็ นต้องเพิ่ม
เงินทุนดําเนินการของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารทุนของกลุ่มกิจการและบริ ษทั จํานวน 7,523,149 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 : 7,950,300 บาท) เป็ นหน่วยลงทุนในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
และอาจขายเมื่อมีความจําเป็ นต้องเพิ่มเงินทุนดําเนินการของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริ ษทั ไม่มีการจําหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่ มกิ จการและบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุ นระยะสั้นจํานวน
136,750 บาท (สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการและบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะสั้น
จํานวน 127,350 บาท) (หมายเหตุ 32)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - หลักทรัพย์เผื่อขายวัดตามราคาเสนอซื้อล่าสุ ดที่อา้ งอิงจากศูนย์ซ้ือขายตราสาร ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลําดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

29

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (สุ ทธิ)
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

34 ก)

778,875,948
47,236,610
826,112,558

657,606,666
37,436,163
695,042,829

437,380,738
35,853,299
473,234,037

395,959,547
25,282,075
421,241,622

34 ก)

9,765,140
12,006,000
21,771,140

6,674,119
317,200
6,991,319

5,753,479
9,091,774
14,845,253

5,191,447
4,266,611
9,458,058

ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

34 ก)

22,215
40,460
62,675

15,459
15,459

423,217,681
423,217,681

381,072,181
381,072,181

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

34 ก)

62,675

15,459

(44,661,690)
378,555,991

(44,661,690)
336,410,491

2,486,782
2,486,782

3,839,785
43,335
3,883,120

901,360
901,360

3,661,234
3,661,234

20,780,300

12,285,683

10,797,196

5,866,737

871,213,455

718,218,410

878,333,837

776,638,142

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

34 ก)

30

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (สุ ทธิ) (ต่อ)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า แยกรายละเอียดตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อายุหนี้คา้ งชําระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (สุ ทธิ)

250,813,471

203,144,761

138,734,477

109,751,373

86,085,370
21,596,656
11,966,208
28,388,714
398,850,419
(27,580,961)
371,269,458
407,606,490
778,875,948

70,106,636
11,449,305
14,785,589
23,975,974
323,462,265
(17,120,843)
306,341,422
351,265,244
657,606,666

50,310,904
12,221,996
6,702,891
23,355,569
231,325,837
(21,050,578)
210,275,259
227,105,479
437,380,738

35,480,821
4,613,394
6,336,942
20,969,171
177,151,701
(12,348,034)
164,803,667
231,155,880
395,959,547

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ า - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อายุหนี้คา้ งชําระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

33,900

920,685

12,752,789

4,125,142

180,167
5,593,720
5,634,092
11,441,879
11,441,879
35,794,731
47,236,610

1,134,800
484,500
648,842
4,010,164
7,198,991
7,198,991
30,237,172
37,436,163

1,487,234
3,031,276
17,271,299
17,271,299
18,582,000
35,853,299

3,379,217
7,504,359
7,504,359
17,777,716
25,282,075
31

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (สุ ทธิ) (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการพิจารณายอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระแล้วเห็นว่าสามารถได้รับชําระคืนยอดลูกหนี้ ดงั กล่าว กลุ่มกิจการจึงไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ
ยอดลูกหนี้ดงั กล่าว
การเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่นสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต้นงวด/ปี
บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด/ปี
หัก ตัดจําหน่ายระหว่างงวด/ปี
หัก โอนกลับในระหว่างงวด/ปี - รับชําระ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญปลายงวด/ปี

10

(17,120,843)
(12,611,718)
138,601
2,012,999
(27,580,961)

(16,759,577)
(5,843,879)
342,331
5,140,282
(17,120,843)

(12,348,034)
(9,132,824)
430,280
(21,050,578)

(11,016,126)
(3,044,166)
1,712,258
(12,348,034)

สิ นค้ าคงเหลือ (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์การแพทย์
พัสดุและวัสดุสิ้นเปลือง
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ - ยาและเวชภัณฑ์
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ - อุปกรณ์การแพทย์
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ - พัสดุ
สิ นค้าระหว่างทาง - อุปกรณ์การแพทย์




108,261,311
102,730,673
7,001,258
(1,508,132)
(6,780,806)
(444,644)
1,816,195
211,075,855

108,887,830
86,513,189
8,308,654
(1,389,808)
(7,797,167)
(445,991)
606,975
194,683,682

79,905,033
6,636,550
(444,644)
86,096,939

83,236,547
7,258,026
(445,991)
90,048,582

ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพสําหรับยาและเวชภัณฑ์ และพัสดุรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพสําหรับอุปกรณ์การแพทย์รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการขายสิ นค้าในกําไรหรื อขาดทุน
32

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

ต้ นทุนการพัฒ นาโครงการให้ บริการทางการแพทย์ ครบวงจร
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด ได้ทาํ โครงการเพื่อพัฒนาการให้บริ การทางการแพทย์แบบครบวงจร (Healthcare
Mixed Used Development) กล่ าวคื อมี ค ลิ นิ ก ศู น ย์จาํ หน่ ายสิ น ค้า บ้านพัก ผูส้ ู งอายุ และที่ พ กั ฟื้ นสําหรั บ ผูป้ ่ วยรวมอยู่ในพื้ น ที่
เดียวกัน โดยอยูภ่ ายใต้กิจการ Healthcare Solution Provider
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริ การทางการแพทย์ ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ที่ดินเพือ่ การพัฒนา
งานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนอื่นที่เกี่ยวกับโครงการ
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุน

12

1,168,176,333
613,698,508
18,242,545
1,800,117,386

915,804,136
47,779,171
8,446,478
972,029,785

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํา้ ประกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน
- ประเภทเงินฝากประจํา 12 เดือน

426,100
1,980,000
4,935,347
7,341,447

3,384,593
4,532,700
2,014,850
9,932,143

-

2,552,700
2,552,700

33

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
12

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํา้ ประกัน (ต่อ)
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน
- ประเภทเงินฝากประจํา 12 เดือน

0.37 ถึง 0.38
0.80 ถึง 1.00
0.90 ถึง 1.05

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
0.37 ถึง 0.38
0.80 ถึง 1.00
0.90 ถึง 1.05

-

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
1.00
-

ณ วันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 เงิ นฝากสถาบันการเงินติ ดภาระคํ้าประกันของกลุ่ มกิ จการเป็ นเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : เงิน ฝากธนาคารของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย) กลุ่ มกิ จการได้นําเงินฝากประจําดังกล่ าวคํ้าประกันไว้
กับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร (หมายเหตุ 23 และ 36)
13

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุ นระยะยาวในตราสารทุนของกลุ่มกิ จการและบริ ษทั
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

731,085,082

713,535,009

34

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
13

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของกลุ่มกิจการและบริ ษทั เป็ นเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายและอาจขายเมื่อมีความจําเป็ นต้องเพิ่มเงินทุนดําเนิ นการของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ราคาทุนต้นงวด/ปี
บวก เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด/ปี
บวก โอนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างงวด/ปี
หัก เงินลงทุนลดลงจากการลดมูลค่าหุน้ ในหุน้ สามัญ
หัก จําหน่ายเงินลงทุนในระหว่างงวด/ปี
ราคาทุนปลายงวด/ปี
กําไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด/ปี

604,702,986
(1,896)
604,701,090
126,383,992
731,085,082

394,375,350
345,796
210,190,805
(208,965)
604,702,986
108,832,023
713,535,009

บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จํานวน 18,003,896 บาท
(สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 : จํานวน 10,332,190 บาท) (หมายเหตุ 32)
มู ลค่ายุติธรรมของเงิ น ลงทุ น ในหลักทรั พ ย์เผื่อขายวัดตามราคาเสนอซื้ อล่ าสุ ดที่ อ้างอิ งจากศู น ย์ซ้ื อขายตราสาร ณ วัน สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลําดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

35

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
14

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (สุ ทธิ)
ก)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้

สถานที่

ชื่ อกิจการ
บริ ษทั อุบลรักษ์ จํากัด
บริ ษทั สิ ริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ/
ประเทศทีจ่ ด
ทะเบียนจัดตั้ง

ประเภทธุรกิจ

สกุลเงิน

ไทย
ไทย

โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน

บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ทุนชําระแล้ ว
(จํานวนเงิน)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน (วิธีส่วนได้ เสี ย)
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

ส่ วนแบ่ งกําไร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

112,500,000 112,500,000
270,909,375 270,909,375

34.52
31.87

34.04
31.87

317,075,787
166,507,822
483,583,609

294,272,665
160,452,594
454,725,259

24,684,998
12,529,953
37,214,951

17,496,439
13,697,894
31,194,333
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
14

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (สุ ทธิ) (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
ทุนชําระแล้ว (จํานวนเงิน)
ยังไม่ ได้

ชื่ อกิจการ

สถานที่ประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั อุบลรักษ์ จํากัด
บริ ษทั สิ ริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน

สัดส่ วนการถือหุ้น

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

ยังไม่ ได้

สกุลเงิน

ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

บาท
บาท

112,500,000
270,909,375

112,500,000
270,909,375

34.52
31.87

34.04
31.87

30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุน
บาท
บาท

มูลค่าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุน
บาท
บาท

มูลค่าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

272,762,500
107,927,000

-

272,762,500
107,927,000

266,984,500
107,927,000

-

266,984,500
107,927,000

380,689,500

-

380,689,500

374,911,500

-

374,911,500

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีการทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม โดยพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจากผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริ ษทั ร่ วม รวมทั้ง
ปั จจัยอื่น ๆ

37

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
14

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (สุ ทธิ) (ต่อ)
ข)

การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิ) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี (สุ ทธิ)
เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด/ปี
ส่ วนแบ่งผลกําไรระหว่างงวด/ปี
เงินปั นผลรับระหว่างงวด/ปี
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี (สุ ทธิ)

454,725,259
5,778,000
37,214,951
(14,134,601)
483,583,609

443,089,105
36,075,420
(24,439,266)
454,725,259

374,911,500
5,778,000
380,689,500

374,911,500
374,911,500

ในระหว่างงวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 กลุ่ ม กิ จ การได้รั บ เงิ น ปั น ผลจากบริ ษ ัท อุ บ ลรั ก ษ์ จํากัด
เป็ นจํานวน 7.66 ล้านบาท และบริ ษทั สิ ริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวน 6.47 ล้านบาท (สําหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั อุบลรักษ์ จํากัด เป็ นจํานวน 7.66 ล้านบาท และ
บริ ษทั สิ ริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวน 12.95 ล้านบาท) (หมายเหตุ 32)
ค)

การเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั อุบลรักษ์ จํากัด
ในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั ได้ลงทุ น เพิ่ มเติ ม ในหุ ้น สามัญ ของบริ ษทั อุ บ ลรั กษ์ จํากัด โดยการซื้ อหุ ้น สามัญ
จากบุคคลอื่นจํานวน 54,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 107.00 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 5.78 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้
บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือครองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.04 เป็ นร้อยละ 34.52

38

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (สุ ทธิ) และเกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวม
ก)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (สุ ทธิ) ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน (บาท)
ทุนชํ าระแล้ ว (จํานวนเงิน)

บริษัทย่ อยโดยตรง

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศูนย์หวั ใจ โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทันตสยาม จํากัด
บริ ษทั ราชธานี เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั ธนบุรีพฒั นาที่ดิน จํากัด
บริ ษทั โมดูลล่าซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ ตีส จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

กิจการโรงพยาบาลเอกชน
บริ หารจัดการและให้บริ การรักษา
เฉพาะด้านโรคหัวใจ
ดําเนินธุ รกิจให้บริ การทางการแพทย์
แก่ผปู ้ ่ วยที่บา้ นและศูนย์ฟ้ื นฟูผปู ้ ่ วย
จําหน่ายยา และวัสดุเครื่ องมือทางทันตกรรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ให้คาํ ปรึ กษาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจการโรงพยาบาลเอกชน
กิจการโรงพยาบาลเอกชน

บริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด

ไทย

กิจการโรงพยาบาลเอกชน

ลักษณะธุรกิจ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2561

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
ร้ อยละ

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

มูลค่ าเงินลงทุน
บาท

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
เงินลงทุน
บาท

เงินปันผลรับ
ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน
บาท

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
เงินลงทุน
บาท

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
มูลค่ าเงินลงทุน ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(สุ ทธิ)
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560
บาท

430,000,000

430,000,000

56.91

56.91

238,918,787

-

238,918,787

238,918,787

-

238,918,787

12,236,702

21,692,689

100,000,000

100,000,000

99.98

99.98

249,880,000

-

249,880,000

249,880,000

-

249,880,000

-

-

1,150,000,000
31,932,650
700,000,000
800,000,000
18,000,000
90,000,000
1,223,176,700

1,150,000,000
31,932,650
700,000,000
800,000,000
18,000,000
90,000,000
1,223,176,700

99.99
99.43
100.00
99.78
70.00
99.99
99.99

99.99
99.43
100.00
99.78
70.00
99.99
99.99

43.37

-

1,150,000,000
144,526,240
1,051,597,350
798,256,400
12,600,000
90,000,000
2,111,913,029
224,600,000

(31,511,767)
(798,256,400)
(4,600,000)
-

1,150,000,000
113,014,473
1,051,597,350
8,000,000
90,000,000
2,111,913,029
224,600,000

1,150,000,000
144,526,240
1,051,597,350
798,256,400
12,600,000
90,000,000
2,111,913,029
-

(31,511,767)
(798,256,400)
(4,600,000)
-

1,150,000,000
113,014,473
1,051,597,350
8,000,000
90,000,000
2,111,913,029
-

-

-

6,072,291,806

(834,368,167)

5,237,923,639

5,847,691,806

(834,368,167)

5,013,323,639

12,236,702

21,692,689

517,907,500

-
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (สุ ทธิ) และเกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวม (ต่อ)
ข)

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย (สุ ท ธิ ) สํ า หรั บ งวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และสํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี (สุ ทธิ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี (สุ ทธิ)

ค)

5,013,323,639
224,600,000
5,237,923,639

2,817,989,181
2,195,334,458
5,013,323,639

เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน
1) บริ ษทั นําข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่กลุ่มกิจการ
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2) รอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันกับของบริ ษ ทั ซึ่ งรอบระยะเวลาบัญชี ที่ นํามาใช้ในการจัดทํา
ข้อมูลทางการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2561
3) ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของ
กลุ่มกิ จการ ได้แสดงไว้เป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและส่ วนของเจ้าของในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม

ง)

การลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 4/2561 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารลงทุ น ในบริ ษ ัท
ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด โดยการซื้ อหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 55.00 ถึงร้อยละ 60.00 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดภายใต้กรอบการลงทุน
จํานวน 240.00 ล้านบาท ในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ได้จ่ายชําระเงิ น เพื่ อ ซื้ อ หุ ้ น ดังกล่ าวจํานวน 5.76 ล้านหุ ้ น
จากบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันในราคาหุ ้นละ 10.00 บาท (ราคาพาร์ ) รวมเป็ นเงินจํานวน 57.60 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้ อหุน้ จํานวน 4.00 ล้านหุ ้น จากบุคคลอื่นในราคาหุ ้นละ 10.00 บาท
(ราคาพาร์) รวมเป็ นเงินจํานวน 40.00 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัดส่ วนการถือครองในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 31.23
โดยเป็ นการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยตรงในสัดส่ วนร้อยละ 23.54 และเป็ นการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยอ้อมโดยผ่าน
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 7.69
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (สุ ทธิ) และเกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวม (ต่อ)
ง)

การลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด (ต่อ)
นอกจากนี้ กรรมการผูม้ ี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงในการพิ จารณาเรื่ อ งที่ เป็ นสาระสําคัญ ในการกําหนดนโยบายทางการเงิ น และ
การดําเนิ นงานและการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด จํานวน 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 9 ท่าน เป็ นกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นร้อยละ 55.56
ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงในคณะกรรมการ ดังนั้น กลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนับตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินรวมของบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (วันที่ลงทุน)
มีรายละเอียดดังนี้
ล้ านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินรวม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

333.39
108.63
(26.99)
415.03

คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 31.23

129.57

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บวก มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น (วันที่ลงทุน) ในสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 56.91
บวก มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น (วันที่ลงทุน)
ในสัดส่ วนการถือหุน้ ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมร้อยละ 43.09
บวก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (วันที่ลงทุน)
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
หัก มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ (วันที่ลงทุน)
กําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย (รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน)
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ในงบกระแสเงินสด)

97.60
31.87
24.13
285.42
(24.13)
(415.03)
(0.14)
62.88
(97.60)
(34.72)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561
ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มกรอบการลงทุนในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด จากเดิมจํานวนเงินไม่เกิน 240.00 ล้านบาท เป็ นวงเงินรวม
ไม่ เกิ น 360.00 ล้า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ธนราษฎร์ ทุ่ ง สง จํา กัด จะมี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 400.00 ล้า นบาท
เป็ น 600.00 ล้านบาท เพื่อดํารงสัดส่ วนการลงทุนอยูท่ ี่ร้อยละ 55.00 ถึงร้อยละ 60.00 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (สุ ทธิ) และเกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวม (ต่อ)
ง)

การลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด (ต่อ)
ในระหว่างไตรมาสสามปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเติม โดยการซื้ อหุน้ จํานวน 12.70 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10.00 บาท
(ราคาพาร์) รวมเป็ นเงินจํานวน 127.00 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือครองร้อยละ 43.37
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ลงทุ นในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด รวมเป็ นเงิน
จํานวน 224.60 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัดส่ วนการถือครองในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 49.52
โดยเป็ นการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยตรงในสัดส่ วนร้อยละ 43.37 และเป็ นการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยอ้อมโดยผ่าน
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 6.15

จ)

การเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 400.00 ล้านบาท (40.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียน 600.00 ล้านบาท
(60.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นจํานวน 20.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้น ละ 10.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 200.00 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด ได้รับชําระเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวรวมเป็ นเงิน
จํานวน 103.33 ล้านบาท (10.33 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท) บริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด ได้จดทะเบียนทุนที่ได้รับ
ชําระกับกระทรวงพาณิ ชย์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ฉ)

การพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ผา่ นมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งปั จจัยอื่ นๆ แล้วเห็ นสมควรให้บ ันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
เป็ นจํานวน 834.37 ล้านบาท
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (สุ ทธิ)
ก)

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า (สุ ทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว

ชื่ อกิจการ

สถานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจ/ประเทศ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์

มูลค่ าเงินลงทุน (วิธีส่วนได้ เสี ย)
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

โรงพยาบาลเอกชน

58.00

58.00

496,273,619

โรงพยาบาลเอกชน

40.00

10.00

599,018,302
1,095,291,921

ประเภทธุรกิจ

ส่ วนแบ่ งขาดทุน
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ของกิจการร่ วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

574,635,210

(62,417,616)

(96,133,488)

(16,201,422)

5,113,311

165,739,822
740,375,032

(41,235,371)
(103,652,987)

(96,133,488)

(5,175,699)
(21,377,121)

5,113,311
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (สุ ทธิ) (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า (สุ ทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

ยังไม่ ได้

ชื่ อกิจการ

สถานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจ/ประเทศ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์

ประเภทธุรกิจ

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ค่ าเผื่อการ
มูลค่ าเงินลงทุน ด้ อยค่ าเงินลงทุน
บาท
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
ค่ าเผื่อการ
มูลค่ าเงินลงทุน ด้ อยค่ าเงินลงทุน
บาท
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

โรงพยาบาลเอกชน

58.00

58.00

782,651,204

-

782,651,204

782,393,756

-

782,393,756

โรงพยาบาลเอกชน

40.00

10.00

646,469,449
1,429,120,653

-

646,469,449
1,429,120,653

166,779,900
949,173,656

-

166,779,900
949,173,656

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีการทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า โดยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจากผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการร่ วมค้า
รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (สุ ทธิ) (ต่อ)
ข)

เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร่ วมค้า (สุ ท ธิ ) สําหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี (สุ ทธิ)
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้น
ระหว่างงวด/ปี
ส่ วนแบ่งขาดทุนระหว่างงวด/ปี
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ของกิจการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี (สุ ทธิ)

ค)

740,375,032

635,754,332

949,173,656

724,374,456

479,946,997
(103,652,987)

224,799,200
(124,869,937)

479,946,997
-

224,799,200
-

(21,377,121)
1,095,291,921

4,691,437
740,375,032

1,429,120,653

949,173,656

บันทึกความตั้งใจร่ วมลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เมื่ อวันที่ 5 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2558 บริ ษ ัทได้ท าํ บันทึ กความตั้งใจร่ วมลงทุ นร่ วมกับ Aung Shwe Thee Construction Limited
เพื่อตั้ง “กิจการร่ วมค้า” ประเภทการร่ วมค้าเพื่อดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
กิจการร่ วมค้าดังกล่าวตั้งใจมีทุนจดทะเบียนจํานวน 15.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ถือหุ ้นในกิจการร่ วมค้าดังกล่าว
ในสัดส่ วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กิ จการร่ วมค้าดังกล่าวยังไม่ได้
จดทะเบียนจัดตั้งและบริ ษทั ยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ในกิจการร่ วมค้า

ง)

เงินลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมกับ Wego Holding Company Limited เพื่อตั้ง “กิจการร่ วมค้า” ในชื่อ
“Weihai Welly Hospital Company Limited” (เดิ มชื่ อ “Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั
จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเภทการร่ วมค้า) เพื่อดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สัญญานี้มีอายุ 20 ปี กิจการร่ วมค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (สุ ทธิ) (ต่อ)
ง)

เงินลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กิจการร่ วมค้าดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 250.00 ล้านเรนมินบิ บริ ษทั ถือหุน้ ในกิจการร่ วมค้า
ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 58.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นเงินลงทุนจํานวน 145.00 ล้านเรนมินบิ (เทียบเท่า 782.39 ล้านบาท)
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมในกิจการร่ วมค้าเป็ นเงินจํานวน 0.26 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ถือหุ ้นในกิจการร่ วมค้าดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 58.00 คิดเป็ นเงินลงทุนจํานวน 782.65
ล้านบาท

จ)

เงินลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมกับ GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd.
และ WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่ อ ตั้ง “กิ จ การร่ ว มค้า ” ในชื่ อ “Ar Yu International Health Care
Company Limited” ซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเภทการร่ วมค้า) เพื่อดําเนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
กิจการร่ วมค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั ถือหุน้ ในกิจการร่ วมค้าดังกล่าวในสัดส่ วน
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน กิจการร่ วมค้าดังกล่าวเรี ยกชําระค่าหุน้ ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ได้จ่ายชําระ
ค่าหุ ้นบางส่ วนจํานวน 3.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า 99.88 ล้านบาท) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 และจ่ายชําระ
ค่าหุน้ ส่ วนที่เหลือจํานวน 2.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า 66.90 ล้านบาท) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ในกิจการร่ วมค้ารวมเป็ นเงินลงทุนจํานวน 166.78 ล้านบาท
เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท ได้ท าํ สัญ ญากับ WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่ อ ซื้ อ หุ ้น
ในส่ วนของ WJ International Hospital Management Co., Ltd. การทําสัญญาดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นในกิจการร่ วมค้า
ของบริ ษทั จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.00 เป็ นร้อยละ 40.00
ในระหว่างไตรมาสหนึ่ ง พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นดังกล่าวให้กบั WJ International Hospital Management Co., Ltd.
(ในส่ วนที่ ชาํ ระไปแล้ว) เป็ นจํานวนเงิน 0.65 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (เที ยบเท่ า 20.96 ล้านบาท) และจ่ายชําระค่าหุ ้น
ส่ ว นที่ เหลื อ ให้ กับ Ar Yu International Health Care Company Limited เป็ นจํานวนเงิ น 14.35 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ อเมริ ก า
(เทียบเท่า 458.72 ล้านบาท) ส่ งผลให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ในกิจการร่ วมค้าของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.00 เป็ นร้อยละ 40.00
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ได้จ่ ายชําระค่ าหุ ้ น ในกิ จการร่ วมค้า รวมเป็ นเงิ น ลงทุ น ทั้งสิ้ น 20.00 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า 646.47 ล้านบาท)
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
17

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2561
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
มูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุน
บาท
บาท
เงินลงทุนทัว่ ไปของบริ ษทั
เงินลงทุนทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อย

126,070,338
48,294,517
174,364,855

(1,917,119)
(1,917,119)

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท
124,153,219
48,294,517
172,447,736

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
มูลค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุน
บาท
บาท
155,765,138
98,694,517
254,459,655

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

(1,917,119)
(1,917,119)

153,848,019
98,694,517
252,542,536

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2561
มูลค่ าเงินลงทุน
บาท

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
เงินลงทุน
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน
บาท

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
เงินลงทุน
บาท

มูลค่ าเงินลงทุน
(สุ ทธิ)
บาท

120,217,686
120,217,686

(1,917,119)
(1,917,119)

118,300,567
118,300,567

149,912,486
149,912,486

(1,917,119)
(1,917,119)

147,995,367
147,995,367

เงินลงทุนทัว่ ไปของบริ ษทั

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
วิธีราคาทุน
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี (สุ ทธิ)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
โอนไปเป็ นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
โอนไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15 ง))
จําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงจากการชําระบัญชี
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างงวด/ปี
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี (สุ ทธิ)

252,542,536
5,600,000
(56,000,000)
(29,694,800)
172,447,736

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
269,062,718
27,256,016
(43,651,198)
(18,591,520)
18,466,520
252,542,536

147,995,367
(29,694,800)
118,300,567

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท
174,990,549
16,656,016
(43,651,198)
(18,466,520)
18,466,520
147,995,367
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
17

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ) (ต่อ)
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ได้จ าํ หน่ ายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท
โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 2,347,826 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 35.00 บาท (ราคาทุน
29.69 ล้านบาท) รวมเป็ นเงิน 82.17 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 52.48 ล้านบาท (หมายเหตุ 32)
บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ ยินดี จํากัด (มหาชน) ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นของบริ ษทั
ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด เพิ่มเติมสําหรับหุน้ สามัญจํานวน 5,600,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นเงิน 5,600,000 บาท
การจ่ า ยชํา ระค่ า หุ ้ น ดัง กล่ า ว ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ด ส่ ว นการถื อ ครองของบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ธนราษฎร์ ทุ่ ง สง จํา กัด
ได้จดทะเบียนรับชําระค่าหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) มีสัดส่ วนการถือครองในบริ ษทั
ธนราษฎร์ ทุ่ งสง จํากัด ในสั ดส่ วนร้ อ ยละ 13.51 เมื่ อ พิ จารณาสัด ส่ วนการถื อ ครองของกลุ่ ม กิ จการ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2561 และจํานวนกรรมการผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจึงได้โอนไปแสดงเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 15 ง))
ในระหว่างไตรมาสสามปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด ได้ทาํ การออกหุ ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 15 จ)) อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน) ไม่ได้ซ้ือหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเพิ่มเติม ส่ งผลกระทบให้สดั ส่ วนการถือครองของ
บริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ลดลงจากเดิมร้อยละ 13.51 เป็ นร้อยละ 10.81
ค) การพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนระยะยาวอื่นโดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ผา่ นมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ แล้ว
เห็นสมควรให้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 1,917,119 บาท
ง) อื่นๆ
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นรวมเป็ นเงิน
11,784,919 บาท และเฉพาะบริ ษทั 11,484,919 บาท (ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 : กลุ่มกิจการ
ได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นรวมเป็ นเงิน 13,591,637 บาท และเฉพาะบริ ษทั 12,591,637 บาท) (หมายเหตุ 32)

48

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
18

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด (ตรวจสอบแล้ ว)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

2,112,673,279
(1,027,972)
(297,887,505)
1,813,757,802
(116,695)
1,813,641,107
2,112,673,279
(1,144,667)
(297,887,505)
1,813,641,107

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จ การได้ท บทวนค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ธนบุรีพฒั นาที่ดิน จํากัด และ บริ ษทั ราชธานี เรี ยลตี้ จํากัด แล้วเห็นสมควร
ให้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวน 294,728,021 บาท และ 3,159,484 บาท ตามลําดับ สําหรับข้อมูลทางการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่ งมีคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พและมีประสบการณ์ในทําเลที่ต้ งั และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น โดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market approach) สําหรับที่ดินและอาคาร มูลค่ายุติธรรมนี้
ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 2 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ ดินและอาคาร (ไม่รวมที่ ดินที่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
คดีความตามที่กล่าวในหมายเหตุ 38) ที่ทาํ การประเมินมีมูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวมเป็ นจํานวน 2,874,863,735 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินที่มีมูลค่า
ต้นทุน (สุ ทธิ) จํานวน 35.50 ล้านบาท อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีตามที่กล่าวในหมายเหตุ 38
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ไม่มีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
19

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
บาท
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด (ตรวจสอบแล้ ว)
เพิ่มขึ้นจากการมีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ซื้อสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

7,946,963,944
(3,113,490,457)
(684,950)
4,832,788,537
333,788,473
(399,304)
967,877,516
3,898,284
(40,807,650)
40,438,121
(77,425,537)
77,046,618
11,385
(237,522,680)
5,899,693,763

6,179,494,946
(2,533,915,934)
3,645,579,012
225,252,790
(19,664,109)
19,515,946
(2,578,135)
2,396,376
(183,182,358)
3,687,319,522

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

9,134,295,030
(3,233,927,702)
(673,565)
5,899,693,763

6,382,505,492
(2,695,185,970)
3,687,319,522

ที่ ดินที่ ยงั ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน เป็ นที่ ดินของบริ ษทั ที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิ จการโรงพยาบาล ดังนั้นที่ ดินดังกล่าว
จึ งไม่ ถื อเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นและแสดงรวมอยู่ในที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ในข้อมู ลทางการเงิ นรวม และข้อมู ล
ทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
19

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ) (ต่อ)
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการและบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะ และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

16,124,943
(4,164,707)
11,960,236

14,123,613
(1,982,548)
12,141,065

14,672,384
(3,387,487)
11,284,897

12,706,366
(1,406,353)
11,300,013

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินบางรายการ ซึ่งมีมูลค่าต้นทุนจํานวน 16.00 ล้านบาท
ไปจดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบางรายการ ซึ่ งมีมูลค่าต้นทุนจํานวน 305.40 ล้านบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 347.88 ล้านบาท) ไปจดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อเป็ นหลักประกันเงินเบิ กเกิ นบัญชี และ
หนังสื อคํ้าประกัน (หมายเหตุ 23 และ 36)
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุ ทธิ) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
บาท
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด (ตรวจสอบแล้ ว)
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

138,192,807
(56,163,514)
82,029,293
49,783,325
(8,917,706)
122,894,912

106,948,027
(30,112,287)
76,835,740
4,800,781
(7,676,115)
73,960,406

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

187,976,132
(65,081,220)
122,894,912

111,748,808
(37,788,402)
73,960,406
51

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
21

สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ และอาคารเช่ า (สุ ทธิ)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
สิ ทธิการเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
- จากการลงทุนเพิ่ม
- ของบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี

2,372,990,701

12,997,260

12,197,260

12,997,260

30,000,000
(97,969,140)
2,305,021,561

2,376,644,216
5,625,000
(22,275,775)
2,372,990,701

(598,356)
11,598,904

(800,000)
12,197,260

บริ ษทั ใหญ่ - บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)


สิ ทธิการเช่าที่ดินโรงพยาบาลธนบุรี สํานักงานสาขา 1
สิ ทธิการเช่าที่ดินของบริ ษทั มีระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าสิ ทธิการเช่าในปี พ.ศ. 2551
เป็ นจํานวนเงิน 20,000,000 บาท ซึ่ งได้บนั ทึกไว้เป็ นสิ ทธิการเช่าที่ดินและบริ ษทั ต้องชําระค่าเช่าที่ดินทุกปี โดยมีอตั ราค่าเช่าจํานวน
ปี ละ 720,000 บาท และบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิการเช่าที่ดินอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด


สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า อาคารโซโห
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ การเช่าที่ดินและอาคารเช่าบนพื้นที่อนั เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของสภากาชาดไทย
จาก บริ ษทั บํารุ งเมืองพลาซ่า จํากัด โดยการเข้าซื้อทรัพย์สิน สิ ทธิดงั กล่าวมีรายละเอียดดังนี้



สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่ามีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สิ ทธิการเช่าอาคารมีระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นับแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและจ่ายชําระค่าเช่าทุกปี ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด ได้ทาํ สัญญาบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดิน และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายหนังสื อสัญญาเช่าอาคาร (เพื่อการ
พาณิ ชย์) กับสภากาชาดไทย โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาที่สาํ คัญดังนี้
52

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
21

สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ และอาคารเช่ า (สุ ทธิ) (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด (ต่อ)


สิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า อาคารโซโห (ต่อ)
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดิน
1) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าจากเดิม “เพื่อเป็ นอาคารพาณิ ชย์ ที่พกั อาศัย” เป็ น “เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล
การให้บริ การด้านสุ ขภาพและธุรกิจการค้าเชิงพาณิ ชย์”
2) บริ ษทั ตกลงลงทุ นพัฒ นาอาคารศูนย์การค้าและที่ พกั อาศัยเดิ มตามสัญญาเช่ าให้เป็ นอาคารโรงพยาบาลทัว่ ไป มูลค่า
การพัฒนาเบื้องต้นเป็ นเงินรวมไม่นอ้ ยกว่า 930.00 ล้านบาท ตามแบบอาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากสภากาชาดไทย
3) ชําระค่าตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าโดยชําระเป็ นเงินจํานวน 30.00 ล้านบาท ณ วันลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิม่ เติมต่อท้ายสัญญานี้
4) ชําระ ณ ปี ที่สิ้นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยจํานวนเงินจากการปั นส่ วนกําไรของกิจการที่บริ ษทั ได้รับ ตามวิธีที่ระบุในรายละเอียด
แนบท้ายสัญญา
5) ชําระค่าเช่าส่ วนที่เหลือตลอดอายุสัญญาเช่ารวมเป็ นเงินจํานวน 49.20 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย นับแต่วนั ที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา
6) ชําระค่าตอบแทนจํานวน 91.80 ล้านบาทโดยแบ่งชําระเป็ น 3 งวด งวดละ 30.60 ล้านบาท ตามระยะเวลาที่ระบุในบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายหนังสื อสัญญาเช่าอาคาร (เพื่อการพาณิ ชย์)
1) ชําระค่าเช่าส่ วนที่เหลือตลอดอายุสัญญาเช่ารวมเป็ นเงินจํานวน 19.79 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย นับแต่วนั ที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา
ในไตรมาสสองปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยจ่ายชําระค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่าเพิ่มเติมรวมเป็ นเงิน 30.00 ล้านบาท และได้จ่ายชําระ
ค่าเช่ าส่ วนที่ เหลื อ ตลอดอายุสัญ ญาเช่ ารวมเป็ นเงิ น จํานวน 68.99 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยบัน ทึ กเงิ น จ่ายชําระค่าเช่ าดังกล่ าว
เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าและตัดจําหน่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด


สิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิการเช่าที่ดินของบริ ษทั ย่อย มูลค่า 5,625,000 บาท มีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระ
ค่าสิ ทธิการเช่าดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวนเงิน 2,625,000 บาท และต้องจ่ายชําระค่าสิ ทธิการเช่าที่ดินส่ วนที่เหลือ
ปี ละ 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี บริ ษทั ย่อยต้องชําระค่าเช่ าที่ ดินทุ กปี โดยมี อตั ราค่าเช่ าระหว่างปี ที่ 1 ถึ งปี ที่ 2
จํานวนปี ละ 2,400,000 บาท ระหว่างปี ที่ 3 ถึ งปี ที่ 10 จํานวนปี ละ 4,800,000 บาท ระหว่างปี ที่ 11 ถึ งปี ที่ 20 จํานวนปี ละ
4,944,000 บาท ระหว่างปี ที่ 21 ถึ งปี ที่ 30 จํานวนปี ละ 5,092,320 บาท ระหว่างปี ที่ 31 ถึ งปี ที่ 40 จํานวนปี ละ 5,295,960 บาท
ระหว่างปี ที่ 41 ถึงปี ที่ 50 จํานวนปี ละ 5,508,000 บาท และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ การเช่าที่ดินอื่น ๆ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินภายใต้สัญญาสิ ทธิ การเช่าที่ดินจํานวน 2,000,000 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 : 3,000,000 บาท)
53

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
21

สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ และอาคารเช่ า (สุ ทธิ) (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด (ต่อ)


เงินจองสิ ทธิการเช่าที่ดิน
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด ได้จ่ายชําระ
ค่าสิ ทธิการเช่าที่ดินกับบุคคลอื่นเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และ 1,000,000 บาท ตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
บริ ษทั ย่อยบันทึกเงินดังกล่าวเป็ นเงินจองสิ ทธิการเช่าที่ดินรวมเป็ นเงิน 2,000,000 บาท

ภาระผูกพันสัญญาเช่าดําเนินงานจากสิ ทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่าได้เปิ ดเผยรวมไว้ในหมายเหตุ 35.1
22

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ ) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เพิ่ม(ลด)จากการซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่ม(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 33)
เพิ่ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี (สุ ทธิ) ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

(311,314,514)
21,917
29,524,683
(4,071,681)
(285,839,595)

(99,590,734)
(231,417,069)
44,006,930
(24,313,641)
(311,314,514)

(146,317,681)
8,184
(3,574,794)
(149,884,291)

(114,150,001)
(6,960,430)
(25,207,250)
(146,317,681)

84,514,260
(370,353,855)
(285,839,595)

64,452,961
(375,767,475)
(311,314,514)

(149,884,291)
(149,884,291)

(146,317,681)
(146,317,681)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ) คํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ทั้งจํานวนตามวิธีหนี้สินโดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20.00
สิ นทรัพย์(หนี้ สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับขาดทุนสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุน ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและผลแตกต่าง
ระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชี และภาษีอากรของบริ ษทั และกลุ่มกิ จการจะรับรู ้ได้ไม่เกิ นจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ทรัสต์รีซีท

2,293,577,893
19,406,960
68,179,830
2,381,164,683

46,531,652
14,238,970
68,286,053
129,056,675

2,245,000,000
2,245,000,000

-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ทรัสต์รีซีท

อัตราดอกเบี้ย
ตลาดเงินและ
MLR ร้อยละ 6.25 MLR ร้อยละ 6.25
MOR
อัตราดอกเบี้ย
ตลาดเงิน

MOR
อัตราดอกเบี้ย
ตลาดเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ตลาดเงิน

-

-

-

-

-

บริ ษทั คํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย โดยการจดจํานองที่ดินบางรายการ
(หมายเหตุ 19)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารของกลุ่มกิจการเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม และตัว๋ สัญญา
ใช้เงินอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีกาํ หนดชําระคืนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ
ไม่เกิน 5 เดือน และมีกาํ หนดชําระคืนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561) และเฉพาะบริ ษทั เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทชําระคืน
เมื่ อทวงถาม และตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิ น 6 เดื อน และมีกาํ หนดชําระคืนภายในเดื อน มี นาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 : บริ ษทั ไม่มีตวั๋ สัญญาใช้เงินธนาคาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทรัสต์รีซีทของกลุ่มกิจการเป็ นสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็ นสิ นเชื่อระยะสั้นอายุไม่เกิน 180 วัน สําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
บาท
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างจ่าย
ค่าแพทย์คา้ งจ่าย
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าค่าจองห้องชุด
เงินมัดจํารับ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

34 ก)

595,360,855
4,257,780
57,097,506
1,508,229

371,228,385
2,919,093
60,271,026
750,000

257,900,379
6,179,783
45,674,614
19,365,884

246,384,795
5,017,641
39,279,861
18,258,765

34 ก)

322,743,036
-

89,714,852
-

61,344,105
-

75,062,060
4,363,991

1,678,538
26,418,749
13,209,264
102,495,919
105,952,477
43,498,545
21,096,950
46,641,181
59,070,275
35,310
1,401,064,614

350,960
16,917,253
8,916,135
91,534,000
123,639,413
117,534,611
19,159,729
13,419,340
9,230,000
21,080
925,605,877

297,861
1,000,000
26,390,471
12,726,470
92,976,815
92,965,937
27,457,463
16,814,486
13,556,594
674,650,862

16,864,052
459,320
8,195,322
80,819,446
114,415,239
43,599,934
15,321,022
11,777,562
679,819,010

34 ก)

34 ก)
34 ก)
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมี รายการเคลื่ อนไหวสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เงินกูเ้ พิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
จ่ายชําระคืนระหว่างงวด/ปี
ค่าธรรมเนียมเงินกูจ้ ่ายล่วงหน้า (สุ ทธิ)
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

3,550,000,000
-

(75,000,000)
3,475,000,000
(6,654,336)
3,468,345,664
(325,000,000)
3,143,345,664

2,926,500,000
1,648,700,000
(1,025,200,000)
3,550,000,000
(7,754,235)
3,542,245,765
(100,000,000)
3,442,245,765

3,550,000,000
-

(75,000,000)
3,475,000,000
(6,654,336)
3,468,345,664
(325,000,000)
3,143,345,664

2,546,500,000
1,600,000,000
(596,500,000)
3,550,000,000
(7,754,235)
3,542,245,765
(100,000,000)
3,442,245,765

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าธรรมเนียมเงินกูจ้ ่ายล่วงหน้า (สุ ทธิ)
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

325,000,000
2,440,000,000
710,000,000
3,475,000,000
(6,654,336)
3,468,345,664

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

100,000,000
2,530,000,000
920,000,000
3,550,000,000
(7,754,235)
3,542,245,765

100,000,000
2,530,000,000
920,000,000
3,550,000,000
(7,754,235)
3,542,245,765

325,000,000
2,440,000,000
710,000,000
3,475,000,000
(6,654,336)
3,468,345,664
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สั ญญาเงินกู้
รายการที่

1

เงินกู้ยืมคงเหลือ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,875.00

1,950.00

ธนาคาร

ในประเทศ

วัตถุประสงค์ ของเงินกู้

วงเงินสิ นเชื่ อ
(ล้านบาท)

ชําระหนี้หุน้ กูเ้ ดิมของบริ ษทั ผูก้ ู้

2,400.00

อัตราดอกเบีย้

นับแต่วนั ที่กู้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี
นับแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
นับแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี
นับแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระเป็ น
รายเดือนภายในวันทําการสุ ดท้ายในแต่ละเดือน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้
ทําสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
นับแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
นับแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี
โดยมีกาํ หนดชําระเป็ นรายเดือนภายในวันทําการสุ ดท้าย
ในแต่ละเดือน

ระยะเวลาชําระคืน

หลักทรัพย์ คาํ้ ประกัน

สัญญาลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมี กาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวด 3 เดื อน โดย ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ชําระในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม
ของทุกปี รวม 26 งวด โดยมีกาํ หนดชําระดังนี้
งวดที่ 1 - 2 : จํานวน 25.00 ล้านบาท
งวดที่ 3 - 6 : จํานวน 50.00 ล้านบาท
งวดที่ 7 - 18 : จํานวน 100.00 ล้านบาท
งวดที่ 19 - 22 : จํานวน 112.50 ล้านบาท
งวดที่ 23 - 25 : จํานวน 125.00 ล้านบาท
งวดที่ 26 ชําระหนี้เงินต้นส่ วนที่เหลือให้เสร็จสิ้ น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การผ่อนชําระต้นเงินกูต้ ามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเดิม บริ ษทั ขอผ่อนปรนการชําระต้นเงินกู้
ขอปลอดการชําระต้นเงิ นกู้ (Grace period) ที่ บริ ษ ัทต้องชําระในเดื อนกันยายน และเดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 2 งวด ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาการปลอดชําระต้นเงินกูข้ า้ งต้นแล้ว
บริ ษทั จะต้องผ่อนชําระต้น เงินกูใ้ ห้แก่ ธนาคาร เป็ นงวดราย 3 เดื อน ภายในเดื อนมี นาคม
เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเริ่ มชําระตั้งแต่เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 100.00 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 112.50 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 : จํานวน 125.00 ล้านบาท
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 : ชําระต้นเงินกูส้ ่ วนที่เหลือทั้งหมด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชําระ
ต้นเงินกูใ้ ห้แก่ธนาคาร เป็ นงวดราย 3 เดือน ภายในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน
และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเริ่ มชําระตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 : จํานวน 25.00 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 100.00 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 150.00 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 : จํานวน 212.50 ล้านบาท
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 : ชําระต้นเงินกูส้ ่ วนที่เหลือทั้งหมด
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
บริษัทใหญ่ - บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
สั ญญาเงินกู้
รายการที่

เงินกู้ยืมคงเหลือ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

2

1,600.00

1,600.00

รวม

3,475.00

3,550.00

ธนาคาร

ในประเทศ

วัตถุประสงค์ ของเงินกู้

เพื่อใช้สนับสนุนการซื้อหุน้ หรื อ
ทรัพย์สินบริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี
บํารุ งเมือง จํากัด

วงเงินสิ นเชื่ อ
(ล้านบาท)

1,600.00

อัตราดอกเบีย้

นับแต่วนั ที่กู้ จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้ น ในอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง MLR ลบด้วยอัตราคงที่ต่อปี แต่ท้ งั นี้ในระหว่าง
2 ปี นับแต่วนั ที่ผกู ้ เู้ บิกเงินกูจ้ ากวงเงินกู้ ผูก้ มู้ ีสิทธิ
เลือกใช้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ได้หลายครั้งในอัตราที่ตกลง
กับผูใ้ ห้กใู้ นแต่ละครั้ง โดยระยะเวลาที่ตกลงกันในแต่ละ
ครั้งจะต้องมีระยะเวลาขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ
จะต้องไม่เกินกําหนดเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ผกู ้ เู้ บิกเงินกู้

ระยะเวลาชําระคืน

หลักทรัพย์ คาํ้ ประกัน

สัญญาลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวด 3 เดื อน รวม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
24 งวดภายในวันทําการสุ ดท้ายของผูใ้ ห้กูใ้ นเดื อนที่ครบกําหนดชําระในแต่ละงวด โดยมี
กําหนดชําระดังนี้
งวดที่ 1 - 4 : จํานวน 45.00 ล้านบาท
งวดที่ 5 - 8 : จํานวน 60.00 ล้านบาท
งวดที่ 9 - 12 : จํานวน 65.00 ล้านบาท
งวดที่ 13 - 16 : จํานวน 70.00 ล้านบาท
งวดที่ 17 - 20 : จํานวน 75.00 ล้านบาท
งวดที่ 21 - 23 : จํานวน 85.00 ล้านบาท
งวดที่ 24 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

กลุ่มกิจการอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื ซึ่ งกําหนดให้กลุ่มกิจการต้องปฏิบตั ิตาม เช่นการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริ หาร Negative Pledge และเงื่อนไขอื่นๆ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื ที่ได้กาํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินกูย้ ืมในแต่ละสัญญา
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
วงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ ได้ เบิกออกมาใช้
วงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท)

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วงเงินเบิก
เกินบัญชี

วงเงินกู้
หมุนเวียนและ
วงเงินกู้ยืม
วงเงิน
ระยะยาว
คํา้ ประกัน

วงเงินเบิก
เกินบัญชี

วงเงินกู้
หมุนเวียนและ
วงเงินกู้ยืม
วงเงิน
ระยะยาว
คํา้ ประกัน

88,038,447

450,000,000 1,587,724,838

98,740,463

550,000,000 3,265,082,889

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท)

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วงเงินเบิก
เกินบัญชี

วงเงินกู้
หมุนเวียนและ
วงเงินกู้ยืม
วงเงิน
ระยะยาว
คํา้ ประกัน

วงเงินเบิก
เกินบัญชี

วงเงินกู้
หมุนเวียนและ
วงเงินกู้ยืม
วงเงิน
ระยะยาว
คํา้ ประกัน

52,000,000

450,000,000 1,573,482,562

62,000,000

450,000,000 3,248,900,594

กลุ่มกิจการมีวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งโดยมีวงเงินสิ นเชื่อที่สามารถเบิกใช้ได้จาํ นวน 400.00 ล้านบาท
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดังกล่ าวเป็ นวงเงิ น ร่ ว มระหว่าง 3 บริ ษ ัท คื อ บริ ษ ัท ธนบุ รี เฮลท์แ คร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษ ัท ศู น ย์หั ว ใจ
โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด และบริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด กลุ่มกิ จการต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้องตามที่ระบุไว้
ในสัญญาสิ นเชื่อ
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน (สุ ทธิ)
กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่ องใช้สาํ นักงานใช้ในการดําเนินกิจการโดยกําหนดชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)

13,107,294
(1,012,253)
12,095,041
(3,156,405)
8,938,636

13,284,310
(1,152,037)
12,132,273
(2,691,399)
9,440,874

12,627,443
(986,705)
11,640,738
(2,826,756)
8,813,982

12,611,455
(1,101,290)
11,510,165
(2,390,405)
9,119,760

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 จํา นวนเงิ น ขั้น ตํ่าที่ ต้อ งจ่ ายทั้งสิ้ น ภายใต้สั ญ ญาเช่ าการเงิ น
มีรายละเอียดดังนี้

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงินถึงกําหนดชําระ
- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
3,603,262
9,504,032
13,107,294

3,152,826
10,131,484
13,284,310

3,254,847
9,372,596
12,627,443

2,815,710
9,795,745
12,611,455

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

251,185,051

228,908,057

194,842,077

177,090,817

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกําไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
- ผลประโยชน์รางวัลการทํางานนาน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผล(กําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
- อัตราคิดลด
- อัตราการขึ้นเงินเดือน
- อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
- อัตราการเปลี่ยนแปลงมรณะ
ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับปรุ งประสบการณ์
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ปี

228,908,057
125,498
32,314,835
5,609,575

-

(2,225,484)
(13,547,430)
251,185,051

216,866,899
15,394,307
8,005,959

955,778

8,057,472
(774,797)
(11,020,896)
2,578,076
9,895,429
(21,050,170)
228,908,057

177,090,817
26,112,200
4,287,160

-

(12,648,100)
194,842,077

171,575,953
11,687,887
6,309,912

955,778

6,385,822
(1,550,114)
(11,112,758)
1,890,185
8,353,702
(17,405,550)
177,090,817

ในระหว่างไตรมาสสอง พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ ยินดี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายเกษียณอายุงานก่อน
กําหนดเพื่อปรับขนาดโครงสร้างองค์กร บริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยสําหรับพนักงานที่เข้าร่ วมในกรณี ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน
3,398,500 บาท และมี ผลกําไรที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานในอัตราหมุนเวียนพนักงานเป็ นจํานวนเงิน 2,225,484 บาท
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

28

32,314,835
5,609,575
37,924,410

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

11,689,897
5,992,101
17,681,998

26,112,200
4,287,160
30,399,360

8,785,394
4,732,437
13,517,831

ทุนเรื อนหุ้น
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

29

บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้น
บาท

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
บาท

849,080,000
-

849,080,000
-

764,080,000
85,000,000

764,080,000
85,000,000

3,822,920,000
3,038,322,864

849,080,000
-

849,080,000
-

849,080,000
-

849,080,000
-

6,861,242,864
-

849,080,000

849,080,000

849,080,000

849,080,000

6,861,242,864

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
ซึ่งสํารองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ทุนสํารองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรในข้อมูลทางการเงินรวมได้รวมทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
1 แห่ง เป็ นจํานวนเงินรวม 10,365,792 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : บริ ษทั ย่อย 1 แห่งเป็ นจํานวนเงินรวม 10,365,792 บาท)
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
30

เงินปันผลจ่ าย
บริ ษทั ใหญ่ - บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2561
จากการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมี มติเป็ นเอกฉันท์ให้
จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท คิ ดเป็ นเงินจํานวน
339.63 ล้านบาท และได้มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าวในที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2561 เมื่ อวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั จ่ายชําระเงินปั นผลทั้งจํานวนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
จากการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่ อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 305.63 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินปั นผลทั้งจํานวนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2561
จากการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 21.50 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
จากการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 38.83 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
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ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15 ง))
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น(ลดลง)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

261,652,498
11,769,304
(9,263,298)
261,284,525
(23,544,823)
501,898,206

218,132,338
9,711,678
(17,134,423)
41,765,217
9,177,688
261,652,498
64

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
32

รายได้ อื่น
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้เงินปั นผล
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15 ก), 34 ข))
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (หมายเหตุ 14, 34 ข))
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 17)
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34 ข))
- บริ ษทั อื่น

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
(หมายเหตุ 8, 13)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หมายเหตุ 17)
กําไรจากการจําหน่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ) และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ)
รายได้ดอกเบี้ยรับ
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34 ข))
รายได้ค่าบัตรสมาชิกตัดจําหน่าย
รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34 ข))
รายได้จากการขายเศษซาก
ตัดจําหน่ายภาษีคา้ งจ่าย
อื่น

-

-

12,236,702
14,134,601

21,692,689
20,609,327

958,986
10,825,933

1,526,504
12,065,133

658,986
10,825,933

526,504
12,065,133

18,140,646

10,459,540

18,140,646

10,459,540

52,479,110

-

52,479,110

-

-

407,710

696,123

721,299

699,166
40,460
12,923,022

390,527
9,823,753

412,004
73,671,989
12,923,022

236,114
59,538,880
9,823,753

9,131,898
21,000,000
367,462
28,846,154
18,243,993
174,064,540

6,241,874
27,000,000
113,032
13,618,102
81,934,588

6,605,098
4,770,000
266,025
11,593,021
218,717,137

5,820,767
2,000,000
84,667
9,273,441
152,852,114

ในระหว่างไตรมาสหนึ่ง พ.ศ. 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรตัดจําหน่ายภาษีคา้ งจ่ายที่คา้ งนานเกิน
10 ปี และไม่ตอ้ งจ่ายชําระแล้วเนื่องจากขาดอายุความทางกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 28.85 ล้านบาท
สั ญญาเช่ าของบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ ง ได้ทาํ สัญญาให้เช่าที่ดินสําหรับก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็ นห้องพักผูป้ ่ วยและ
อาคารบริ การกับบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ ง โดยมี ระยะเวลาสัญญาเช่ า 30 ปี นับแต่เดื อนที่เริ่ มมี การก่อสร้ าง ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จะได้รับค่าเช่าตามที่ตกลงกันในสัญญาเช่า
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33

ภาษีเงินได้
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
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ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรทางภาษีสาํ หรับงวด
การปรับปรุ งจากการบันทึกภาษีเงินได้ปีก่อนสู งไป(ตํ่าไป)
รวมภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั

(140,363,004) (113,271,093) (129,354,749) (105,787,260)
698,273
457,110
(172,815)
735,078
(139,627,926) (112,572,820) (128,897,639) (105,960,075)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการที่เกิดขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว (หมายเหตุ 22)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

10,539,560
8,184
(2,414,890)
29,524,683
(110,103,243) (102,033,260) (128,889,455) (108,374,965)

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่ มีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 หุน้ ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลวนาสิ น ในสัดส่ วนร้อยละ 28.93 (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 28.81) ส่ วนจํานวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 71.07 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 71.19) ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า ที่สาํ คัญเปิ ดเผยในหมายเหตุ 14, 15 และ 16
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่ อบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
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ความสั มพันธ์ กบั บริษัท

บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทันตสยาม จํากัด
บริ ษทั ธนบุรีพฒั นาที่ดิน จํากัด
บริ ษทั ราชธานี เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั ศูนย์หวั ใจ โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด
บริ ษทั โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั บํารุ งเมืองพลาซ่า จํากัด)
บริ ษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด
บริ ษทั ราษฎรยินดี จํากัด
บริ ษทั ราชธานี แอสโซซิเอส จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี 3 จํากัด
บริ ษทั อุบลรักษ์ จํากัด
บริ ษทั สิ ริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน)
Weihai Welly Hospital Company Limited

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

Ar Yu International Health Care
Company Limited
บริ ษทั โลจิคอล อินฟอร์เมชัน่ เนทเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั เฮลท์ เกต จํากัด
บริ ษทั ราชธานีพฒั นาการ (2014) จํากัด
บริ ษทั นทีทิพย์ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาล ภัทร จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลสิ โรรส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลชุมเวช จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีบา้ นและที่ดิน จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เวลเนสซิต้ ี จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลธนบุรี โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ซี.เอช.ที. โฮลดิ้ง จํากัด

ไทย
บริ ษทั ย่อย
ไทย
บริ ษทั ย่อย (ตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
ไทย
บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติกบั ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ไทย
บริ ษทั ร่ วม
ไทย
บริ ษทั ร่ วม
สาธารณรัฐ
กิจการร่ วมค้า
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐแห่ง
กิจการร่ วมค้า
สหภาพเมียนมาร์
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติกบั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีผถู ้ ือหุน้ เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
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ความสั มพันธ์ กบั บริษัท

Golden Bright Asia Pacific Investment Ltd.
WJ International Hospital Management Co., Ltd.
Global Health Investment Ltd.
บริ ษทั สลาตัน เมดิคอลเซ็นเตอร์ จํากัด
(จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
บริ ษทั เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จํากัด
บริ ษทั ราชธานีกอล์ฟ และ คันทรี โฮม จํากัด
บริ ษทั ราชพัฒน์นคร จํากัด
บริ ษทั ธนบุรี เคหะภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั เกลดฮิลล์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
บริ ษทั ซุปเปอร์ พี แอนด์ เอส จํากัด
นายแพทย์บุญ วนาสิ น
นางสาวนลิน วนาสิ น
นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
นายวีระชัย ศรี ขจร
นายศิธา เมฆสวรรค์
นายอาศิส อุนนะนันทน์
แพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล
นางสาวมาสฤดี คณาพิทกั ษ์พงศ์
นายราวรวี จันทโรจวงศ์
นายจอน วนาสิ น
นายแพทย์อาํ นวย อุนนะนันทน์
นายสุ ธน ศรี ยะพันธุ์
นางจารุ วรรณ วนาสิ น
นางณวรา วนาสิ น
นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิ ชย์
นายอาษา เมฆสวรรค์
แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์

ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ไทย

บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
กรรมการ
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นายขจร ธนะแพสย์
นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ

ไทย
ไทย

นางกรรณิ การ์ งามโสภี
นายวิศิษฐ์ วามวาณิ ชย์
นายวิกรม คุม้ ไพโรจน์
นายทิมโมตี้ เลิศสมิติวนั ท์
นายยูจีน ดี.เอ็ม.บี.ครู น
นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์
นายแพทย์สุนทร ศรี ทา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ดัตช์
ไทย
ไทย

Mr. Chow Ket Wong

ฮ่องกง

กรรมการ
กรรมการ
(จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
กรรมการบริ หาร
(จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ญาติสนิทของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เป็ น
กรรมการบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ญาติสนิทของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เป็ น
กรรมการบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และญาติสนิทของกรรมการของบริ ษทั

นายคิมคริ สเตียน ว๊าฟไฟท์

ไทย

นายทองสุ ข บูรณะรุ่ งเรื องกิจ

ไทย

คุณหญิงส่ องแสง เมฆสวรรค์

ไทย

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารได้แก่ ค่าตอบแทนที่ผบู ้ ริ หารได้รับจากกลุ่มกิจการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้ อ/ขายสิ นค้าและบริ การและอื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

177,255
23,034,806
24,024,549
47,236,610

11,275
17,781,715
19,643,173
37,436,163

12,919,385
22,933,914
35,853,299

7,500,360
17,781,715
25,282,075

6,000
12,000,000
12,006,000

250,000
67,200
317,200

9,085,774
6,000
9,091,774

3,949,411
250,000
67,200
4,266,611

-

423,177,221
40,460
(44,661,690)
378,555,991

381,072,181
(44,661,690)
336,410,491

-

-

1,922,003
4,257,780
6,179,783

2,178,516
2,839,125
5,017,641

40,460
40,460
4,257,780
4,257,780

43,335
43,335
2,919,093
2,919,093
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ก)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้ อ/ขายสิ นค้าและบริ การและอื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
เจ้ าหนีจ้ ากการซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีจ้ ากการซื้อสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

1,508,229
1,508,229

750,000
750,000

17,857,655
1,508,229
19,365,884

17,508,765
750,000
18,258,765

-

-

-

4,363,991
4,363,991

-

-

1,000,000
1,000,000

-

-

-

-

459,320
459,320

การลงทุนโครงการของบริ ษทั ย่อย
เมื่ อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ที่ ป ระชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 มี มติ อนุ มตั ิ ซ้ื อที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร้ างในราคา
250.00 ล้านบาท จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพัฒนาเป็ นโครงการธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ ของบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างไตรมาสสามปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระเงินค่าที่ดินเพิ่มเติมจํานวน 100.00 ล้านบาท และได้รับโอน
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยจึงบันทึกโอนเงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้ภายในหนึ่งปี ไปเป็ น
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริ การทางการแพทย์ครบวงจร
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

รายได้และรายจ่ายกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษทั ย่ อย
บาท
รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทวั่ ไป
รายได้จากการให้บริ การและคําปรึ กษา
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้าคงเหลือ
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าซ่อมแซมและค่าบริ การวิชาชีพ
ค่าเช่าที่ดิน

-

บริษทั ร่ วม
บาท
494,364
435,000
-

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บริษทั ที่
กิจการร่ วมค้า
เกีย่ วข้ องกัน
บาท
บาท
6,342,446
6,000
40,460
-

24,533
12,963,474
21,000,000
14,752,470
168,686
31,761,408
-

บุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
บาท

รวม
บาท

บริษทั ย่ อย
บาท

บริษทั ร่ วม
บาท

1,885,500

518,897
19,740,920
21,000,000
6,000
14,752,470
40,460
168,686
31,761,408
1,885,500

6,542,689
4,770,000
71,805
12,236,702
73,631,529
3,537,799
290,045
1,000,000
2,533,182
-

14,134,601
-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั ที่
กิจการร่ วมค้า
เกีย่ วข้ องกัน
บาท
บาท

บุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
บาท

รวม
บาท

14,452,470
31,761,408
-

1,885,500

6,542,689
6,314,558
4,770,000
77,805
40,823,773
73,671,989
3,537,799
290,045
1,000,000
34,294,590
1,885,500

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั ที่
กิจการร่ วมค้า
เกีย่ วข้ องกัน
บาท
บาท

บุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
บาท

รวม
บาท

1,885,500

2,281,203
11,512,053
2,000,000
91,874
53,151,211
59,538,880
4,176,465
589,705
196,880
30,665,811
1,885,500

6,314,558
6,000
40,460
-

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษทั ย่ อย
บาท
รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทวั่ ไป
รายได้จากการให้บริ การและคําปรึ กษา
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้าคงเหลือ
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าซ่อมแซมและค่าบริ การวิชาชีพ
ค่าเช่าที่ดิน

-

บริษทั ร่ วม
บาท
53,505
415,987
-

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บริษทั ที่
กิจการร่ วมค้า
เกีย่ วข้ องกัน
บาท
บาท
9,906,833
-

33,364
9,904,070
27,000,000
11,849,195
19,437
28,858,553
-

บุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
บาท

รวม
บาท

บริษทั ย่ อย
บาท

บริษทั ร่ วม
บาท

1,885,500

86,869
20,226,890
27,000,000
11,849,195
19,437
28,858,553
1,885,500

2,281,203
114,041
2,000,000
91,874
21,692,689
59,538,880
4,173,115
589,705
196,880
1,807,258
-

20,609,327
-

9,906,833
-

1,491,179
10,849,195
3,350
28,858,553
-
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

รายได้และรายจ่ายกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
มีดงั นี้ (ต่อ)
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- เงินเดือนและผลประโยชน์
ระยะสั้นอื่น
82,024,032
71,532,870
44,955,500
44,033,445
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,318,549
912,578
239,862
269,100
83,342,581
72,445,448
45,195,362
44,302,545
รวม

ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีรายการเคลื่อนไหว
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
- บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เงินให้กยู้ มื เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
โอนเปลี่ยนประเภทมาจาก
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
รับชําระคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

13,722,979

10,000,000

1,768,677,245
1,567,722,980

1,055,036,600
723,140,645

13,722,979

(10,000,000)
-

81,300,000
(5,000,000)
3,412,700,225

(9,500,000)
1,768,677,245
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ตามมติที่ประชุมคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ หารมีมติอนุมตั ิ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ราชธานี เรี ยลตี้ จํากัด จากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวไปเป็ นเงินให้กยู้ มื
ระยะสั้นแบบมี กาํ หนดชําระคืน เมื่ อทวงถาม อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวได้ออกตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ นให้แก่ บ ริ ษทั ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั จึงได้จดั ประเภทเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 81.30 ล้านบาท จากเงินให้กูย้ ืม
ระยะยาวไปเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในไตรมาส 2 พ.ศ. 2561
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า

13,722,979
13,722,979

-

3,398,977,246
13,722,979
3,412,700,225

1,768,677,245
1,768,677,245

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืม
ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกาํ หนดรับชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า

5.22

-

3.40 ถึง 8.00
5.22

3.75 ถึง 8.00
-

74

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีรายการเคลื่อนไหว
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
- บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
โอนเปลี่ยนประเภทไปเป็ น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

-

-

81,300,000

81,300,000

-

-

(81,300,000)
-

81,300,000

เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะยาวแก่ บ ริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้องกัน คงเหลื อ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
81,300,000
บริ ษทั ย่อย
81,300,000
หัก เงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่จะได้รับ
ชําระภายในหนึ่งปี

-

-

-

(81,300,000)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นเงินให้กยู้ มื ซึ่งไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะยาวแก่ บ ริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ของบริ ษ ัท มี จ าํ นวน
81,300,000 บาท มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 2 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม
75

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
35

ภาระผูกพัน
35.1 ภาระผูกพันสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มกิจการและบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร คอมพิวเตอร์ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สํานักงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าบริ การทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการและบริ ษทั มี ภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่ าและ
ค่าบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การดังกล่าวที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
37,231,915
41,897,995
225,375,098
304,505,008

41,221,090
51,644,522
224,657,084
317,522,696

19,901,665
16,347,439
6,900,000
43,149,104

20,167,039
18,126,881
7,440,000
45,733,920

35.2 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสาธารณู ปโภค เครื่ องมือทางการแพทย์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องมือทางการแพทย์
อุปกรณ์

1,238,140,763
49,824,550
29,035,000
22,366,285
16,075,402
1,355,442,000

80,504,380
1,182,885
25,916,236
940,750
108,544,251

44,434,716
2,568,000
1,201,000
48,203,716

52,691,612
23,259,341
700,000
76,650,953
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
35

ภาระผูกพัน (ต่อ)
35.3 ภาระผูกพันอื่น
1) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจําจํานวน 40.00 ล้านบาทแก่บริ ษทั อื่นเพื่อมัดจําที่ดินที่บริ ษทั
มีแผนจะร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ต่างชาติแห่งหนึ่ง โดยเงินมัดจําดังกล่าวสามารถเรี ยกคืนได้ อย่างไรก็ตามแผนการร่ วมลงทุน
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั บันทึกเงินมัดจําดังกล่าวเป็ นเงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้ภายในหนึ่ งปี ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
2) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด
มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระภาระผูกพันอื่น ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ให้บริ การทางการแพทย์ครบวงจร
เงินจองสิ ทธิการเช่าที่ดิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา
อื่น

2,239,843,370
2,000,000
13,619,806
1,299,408
2,256,762,584

130,184,489
3,000,000
31,059,300
164,243,789

2,878,872
1,299,408
4,178,280

-
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
35

ภาระผูกพัน (ต่อ)
35.4 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ เปิ ดสถานะไว้
มีอายุ 3 เดือน จํานวนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่จะได้รับตามสัญญามีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน พ.ศ. 2561

สกุลเงินต่ างประเทศ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

จํานวนเงิน อัตราแลกเปลีย่ น มูลค่ าตามสั ญญา
ตามสั ญญา
ตามสั ญญา
(บาท)
379,619
351,960

32.91
38.49

12,493,253
13,548,305

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม เชิงบวก(เชิงลบ)
(บาท)
(บาท)
12,275,575
13,323,595

217,678
224,710

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้
มีอายุ 1 เดือน ถึง 4 เดือน จํานวนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่จะได้รับตามสัญญามีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สกุลเงินต่ างประเทศ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

จํานวนเงิน อัตราแลกเปลีย่ น มูลค่ าตามสั ญญา
ตามสั ญญา
ตามสั ญญา
(บาท)
64,946
151,695

33.22
38.92 - 38.96

2,157,497
5,906,490

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม เชิงบวก(เชิงลบ)
(บาท)
(บาท)
2,121,353
5,927,932

36,144
(21,442)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
35

ภาระผูกพัน (ต่อ)
35.4 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า (ต่อ)
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดยธนาคารคู่สัญญาเสมือนว่า
ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การวัดมูลค่าดังกล่าวจัดอยูใ่ นข้อมูล
ระดับที่ 2 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม

36

หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ และหนีส้ ิ นคํา้ ประกัน
36.1 หนังสื อคํา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อ
คํ้าประกันการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
คํ้าประกันค่าไฟฟ้า
คํ้าประกันการบริ หาร และดําเนินงาน
ในส่ วนงานรับจ้างบริ หาร
คํ้าประกันการดําเนินงาน

10,501,903

13,054,603

9,701,903

12,254,603

72,666,700
26,387,603
109,556,206

72,511,100
50,804,751
136,370,454

72,666,700
82,368,603

72,511,100
84,765,703
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
36

หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ และหนีส้ ิ นคํา้ ประกัน (ต่อ)
36.2 การคํา้ ประกันในบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีรายการคํ้าประกันระหว่างกัน ดังนี้

คํา้ ประกันแก่

ผู้คาํ้ ประกัน
บริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
จํานวนเงิน
รายการคํา้ ประกัน
(ล้ านบาท)
คํ้าประกันวงเงินกู้

-

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
400.00

กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั จะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันให้แก่กิจการร่ วมค้าสองแห่ งในต่างประเทศตามที่ ระบุใน Standby letter of credit ตามสัดส่ วน
การถือหุ ้นของบริ ษทั สําหรับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั มี Standby
letter of credit เพื่อคํ้าประกันให้แก่กิจการร่ วมค้าหนึ่งแห่งในต่างประเทศเป็ นวงเงิน 5.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
37

สั ญญาที่สําคัญ
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิ จการและบริ ษทั ไม่มีสัญญาที่ สําคัญเพิ่มเติ มจากที่ ได้เปิ ดเผย
ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

38

คดีความที่ถูกฟ้องร้ อง
บริ ษทั ใหญ่ - บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
1)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ถูกบริ ษทั เมอร์ ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จํากัด ฟ้ องร้องต่อศาลตลิ่งชันให้ชาํ ระเงินค่าจ้างทําของ
ตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 4.72 ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั
เมอร์ ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จํากัด ชําระเงินให้กบั บริ ษทั และยกฟ้ องบริ ษทั แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั เมอร์ ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จํากัด
ได้ดาํ เนิ นการยื่น ขออุ ทธรณ์ ต่ อมาเมื่ อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาลอุ ทธรณ์ ได้นัดฟั งคําพิพากษา โดยศาลอุ ทธรณ์
พิพากษายื่นตามศาลชั้นต้น ให้บริ ษทั เป็ นผูช้ นะคดี ปั จจุบนั บริ ษทั เมอร์ ลิน ออฟ ดิ อีสต์ จํากัด ได้ยื่นคําร้องต่อศาลฎี กา
และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญ
ต่ อ บริ ษ ัท และเห็ น ว่าบริ ษ ัท ไม่ มี เหตุ ที่ จ ะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ าจ้างทําของดังกล่ าวตามสั ญ ญาและเชื่ อ มั่น ในเหตุ ผ ลและ
ความหนักแน่นของคําคัดค้านทั้งในประเด็นข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
38

คดีความที่ถูกฟ้องร้ อง (ต่อ)
บริ ษทั ใหญ่ - บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
2)

บริ ษทั เป็ นจําเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดตลิ่งชันให้ชาํ ระเงินค่าสิ นไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของบริ ษทั
ในคดีดาํ และคดีแดงโดยศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้ องโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 5.38 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการรอฟั งคําพิพากษาของศาลฎีกา ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาแล้วและเชื่อมัน่ ว่า
จะไม่มีความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญเกิดขึ้น บริ ษทั จึงไม่บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

3)

บริ ษทั เป็ นจําเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดตลิ่งชันให้ชาํ ระเงินค่าสิ นไหมทดแทนจากการประกอบการรักษาพยาบาลของบริ ษทั
ในคดีดาํ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาแล้วและ
เชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญเกิ ดขึ้น บริ ษทั จึ งไม่บนั ทึ กประมาณการหนี้ สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ผูฟ้ ้ องร้องดังกล่าวยังค้างชําระค่ารักษาพยาบาลแก่บริ ษทั เป็ นเงินจํานวน 9.78 ล้านบาท
ซึ่ งผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วและคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้เป็ นจํานวน 4.89 ล้านบาท และได้บนั ทึกเป็ นส่ วนลดแล้วใน
ข้อมูลทางการเงิน สําหรับค่ารักษาพยาบาลที่เหลืออยูจ่ าํ นวน 4.89 ล้านบาท ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาบันทึกค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสู ญ

4)

บริ ษ ัท ได้รั บ หมายเรี ย กจากศาลจัง หวัด ตลิ่ ง ชัน กรณี ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งร่ ว มกับ แพทย์ผู ้ท ํา การรั ก ษาจากการประกอบการ
รั กษาพยาบาลของบริ ษ ทั ในคดี ดาํ อย่างไรก็ตาม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 คดี ดังกล่ าวอยู่ในระหว่างดําเนิ น การ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาแล้วและเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและมูลค่าความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จึง
ไม่บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

บริ ษทั ย่อย
1)

บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้องกรมที่ดินและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเพิกถอนที่ดินของบริ ษทั โดยมี
คดีความคงค้างดังนี้
1.1)

1.2)

1.3)

บริ ษทั ทําการฟ้ องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 2 ฉบับ (คดีดาํ ) โดยศาลปกครองพิพากษาว่าเป็ นการเพิกถอนหนังสื อ
สําคัญแสดงสิ ทธิ ในที่ดินเฉพาะส่ วนที่ออกโดยไม่ชอบด้วยวิธีการทางกฎหมายกําหนด มิใช่เพิกถอนสิ ทธิ ในการ
ครอบครองและการทําประโยชน์ ในที่ ดิน ศาลปกครองกลางพิ พ ากษายกฟ้ องเมื่ อวัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
บริ ษทั ทําการฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 1 ฉบับ (คดีดาํ ) โดยศาลปกครองพิพากษาว่ากรมที่ดินเพิกถอนโดยไม่ชอบ
เพราะออก นส.3ก. ผิดพลาดแล้วมาเพิกถอน เป็ นการทําให้เจ้าของที่ดินเสี ยหาย ศาลปกครองพิพากษาให้กรมที่ดิน
ชําระเงินจํานวน 1.51 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แต่ผลคดียงั ไม่เป็ นที่พอใจ บริ ษทั ได้ยนื่
อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสู งสุ ด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทําการฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน นส.3ก. 2 ฉบับ โดยกรมที่ดินได้ต้ งั คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอน อย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ยังไม่มีคาํ สัง่ เพิกถอน โดยอยูใ่ นระหว่างดําเนินการ
81

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
38

คดีความที่ถูกฟ้องร้ อง (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
2)

39

เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและมีความเป็ นธรรมแก่ลูกค้า บริ ษทั ย่อยได้ติดต่อขอเจรจากับผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั คู่คา้ แห่ งหนึ่ งเพื่อเจรจาเรื่ องการจ่ายชําระค่าสิ นค้า ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คู่คา้ ไม่ได้เข้าร่ วมเจรจาในวันที่นดั หมาย
ต่อมาบริ ษทั ย่อยถูกบริ ษทั คู่คา้ ดังกล่าวฟ้ องร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ ในคดีดาํ ของศาลแพ่งเพื่อให้ชาํ ระเงินค่าสิ นค้า
เป็ นจํานวนเงิน 17.00 ล้านบาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้
รับรู ้ รายการหนี้ สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบที่ เป็ นสาระสําคัญ
ต่อบริ ษทั จึงมิได้บนั ทึกดอกเบี้ยของหนี้สินดังกล่าว

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในข้ อมูลทางการเงิน
บริษัทใหญ่
การลงทุนในบริษัทย่ อย – บริษัท ธนราษฎร์ ท่ ุงสง จํากัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด โดยการซื้ อหุ ้นเพิ่มเติมจํานวน 8,209,250 หุ ้น
ในราคาหุ ้นละ 10.00 บาท (ราคาพาร์ ) รวมเป็ นเงินจํานวน 82.09 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามกรอบที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ส่ งผลให้กลุ่มกิจการมีสัดส่ วนการถือครองรวมทั้งสิ้ นร้อยละ 56.43 โดยเป็ นการถือหุ ้นที่มีสิทธิออก
เสี ยงโดยตรงในสัดส่ วนร้อยละ 51.12 และเป็ นการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยอ้อมโดยผ่านบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี
จํากัด (มหาชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 5.31
การอนุมัติยกเลิกบันทึกความตั้งใจร่ วมลงทุนในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
จากการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 11/2561 เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมี มติ อนุ มตั ิ ยกเลิ ก
บันทึกความตั้งใจร่ วมลงทุนร่ วมกับ Aung Shwe Thee Construction Limited ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บริษัทย่ อย
การรับชําระค่ าหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท ธนราษฎร์ ท่ ุงสง จํากัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมจํานวน 8,209,250 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 10.00 บาท (ราคาพาร์ )
รวมเป็ นเงินจํานวน 82.09 ล้านบาท บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการจดทะเบียนรับชําระค่าหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์
บริษัทร่ วม
การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทร่ วม – บริษัท อุบลรักษ์ จํากัด
จากการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ สําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงิน 11.25 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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