
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,586,356           1,246,394           965,281              657,871              

เงินลงทุนชัว่คราว 1,002,085           102,025              1,000,009           100,009              

ลูกหน้ีการคา้ 2 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3,242                  1,260                  7,214                  4,821                  

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,425,200           1,551,802           531,170              574,379              

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,428,442           1,553,062           538,384              579,200              

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         151,422              45,811                

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 19,334                46,481                51,992                44,894                

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 27,531                -                         27,531                -                         

สินคา้คงเหลือ 215,824              225,262              48,128                55,319                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 233,687              199,130              78,556                77,218                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,513,259           3,372,354           2,861,303           1,560,322           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16,765                16,496                -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         7,617,112           7,488,821           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,877,586           1,789,562           1,564,949           1,564,949           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6 1,639,436           970,350              1,639,146           970,060              

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         3,050,491           3,560,759           

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3 -                         -                         -                         33,610                

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7 18,482,237         19,279,947         5,157,288           5,642,176           

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน 472,414              472,414              472,414              472,414              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 148,059              138,011              82,415                80,840                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ

ค่าความนิยม 1,296,207           1,238,932           -                         -                         

สิทธิการเช่า - สุทธิ 3 519,366              544,540              64,272                67,433                

อ่ืนๆ 111,143              108,742              11,178                11,782                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,563,213         24,558,994         19,659,265         19,892,844         
รวมสินทรัพย์ 29,076,472         27,931,348         22,520,568         21,453,166         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 33,418                526,652              -                         491,629              

เจา้หน้ีการคา้

  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 38,873                35,158                81,533                65,492                

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 936,273              957,201              261,722              292,047              

รวมเจา้หน้ีการคา้ 975,146              992,359              343,255              357,539              

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 8 364,995              369,626              343,800              343,800              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 88,561                108,255              1,650                  11,450                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         520,204              396,580              

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 101,294              149,309              11,151                36,057                

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 16,507                42,713                41,655                15,182                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 93,370                282,692              12,020                71,937                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,219,385           966,506              487,732              386,782              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 548,647              823,004              159,348              282,042              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,441,323           4,261,116           1,920,815           2,392,998           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 2,696,726           3,007,020           2,549,924           2,828,581           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 107,658              142,464              -                         1,374                  

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 10 1,111,197           2,292,223           1,111,197           2,292,223           

หุ้นกู้ 11 7,988,859           4,993,847           7,988,859           4,993,847           

รายไดร้อตดับญัชี 193,909              222,625              193,909              222,625              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 26,343                24,079                9,255                  6,963                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,124,692         10,682,258         11,853,144         10,345,613         

รวมหนีสิ้น 15,566,015         14,943,374         13,773,959         12,738,611         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 กนัยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามญั 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,312,264           1,312,264           1,312,264           1,312,264           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุ้นสามญั 1,214,498,745 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,214,499           1,214,499           1,214,499           1,214,499           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 5,855,970           5,843,475           5,793,046           5,780,551           

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 305,000              305,000              -                         -                         

ผลกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 6 (10,730)              (11,257)              (265)                   (792)                   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 1,206,976           1,206,976           728,481              728,481              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (40,281)              (10,895)              -                         -                         

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 10 10,921                23,416                10,921                23,416                

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 131,226              131,226              131,226              131,226              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,296,932           3,710,469           868,701              837,174              

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 12,970,513         12,412,909         8,746,609           8,714,555           

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 539,944              575,065              - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,510,457         12,987,974         8,746,609           8,714,555           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 29,076,472         27,931,348         22,520,568         21,453,166         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 5,632,795           5,372,530           1,822,295           1,811,717           

รายไดอ่ื้น 3 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 39,844                23,936                9,416                  10,400                

ดอกเบ้ียรับ 11,769                7,960                  48,245                59,548                

เงินปันผลรับ 25                       785                     27,555                28,580                

อ่ืน ๆ 53,450                53,220                66,470                74,775                

รวมรายไดอ่ื้น 105,088              85,901                151,686              173,303              

รวมรายได้ 5,737,883           5,458,431           1,973,981           1,985,020           

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 3,200,345           3,088,590           1,005,965           1,016,701           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 1,129,953           1,174,920           455,640              504,812              

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 579,124              550,379              188,298              182,592              

รวมค่าใช้จ่าย 4,909,422           4,813,889           1,649,903           1,704,105           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 828,461              644,542              324,078              280,915              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 65,962                53,802                -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 894,423              698,344              324,078              280,915              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 (164,803)            (158,948)            (156,197)            (154,263)            

กําไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 729,620              539,396              167,881              126,652              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (140,928)            (165,924)            (18,051)              (48,288)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 588,692              373,472              149,830              78,364                

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 568,995              358,126              149,830              78,364                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 19,697                15,346                
588,692              373,472              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิ 0.47 0.29 0.12 0.06

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 1,214,498,745    1,214,498,745    1,214,498,745    1,214,498,745    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 16,006,393         15,885,327         5,153,930           5,306,791           

รายไดอ่ื้น 3 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 114,727              101,870              27,793                30,008                

ดอกเบ้ียรับ 21,163                17,042                147,414              131,667              

เงินปันผลรับ 555                     1,104                  520,917              102,128              

อ่ืน ๆ 132,527              189,205              219,041              217,777              

รวมรายไดอ่ื้น 268,972              309,221              915,165              481,580              

รวมรายได้ 16,275,365         16,194,548         6,069,095           5,788,371           

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 9,238,769           8,799,391           2,904,800           2,907,906           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3,248,959           3,473,224           1,341,228           1,388,798           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,728,089           1,611,572           565,109              531,140              

รวมค่าใช้จ่าย 14,215,817         13,884,187         4,811,137           4,827,844           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 2,059,548           2,310,361           1,257,958           960,527              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 143,189              139,971              -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 2,202,737           2,450,332           1,257,958           960,527              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 (486,764)            (470,752)            (466,129)            (408,050)            

กําไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 1,715,973           1,979,580           791,829              552,477              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12 (359,083)            (539,663)            (31,608)              (190,675)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,356,890           1,439,917           760,221              361,802              

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,315,157           1,394,528           760,221              361,802              

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 41,733                45,389                
1,356,890           1,439,917           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิ 1.08 1.15 0.63 0.30

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 1,214,498,745    1,214,287,923    1,214,498,745    1,214,287,923    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,715,973           1,979,580           791,829              552,477              

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,728,089           1,611,572           565,109              531,140              

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 13,689                8,305                  1,135                  -                         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 63,935                109,320              19,114                74,973                

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ดอกเบ้ียคา้งรับ

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (9,585)                -                         

รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (28,716)              (28,411)              (28,716)              (28,411)              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (143,189)            (139,971)            -                         -                         

กาํไรจากการจ่ายชาํระหน้ีก่อนกาํหนด -                         (41,773)              -                         -                         

กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                         (1,991)                -                         -                         

กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                         (66)                     -                         -                         

กาํไรจากการซ้ือคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (2,395)                -                         (2,395)                -                         

กาํไรจากการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (5,525)                -                         (5,525)                -                         

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 45,196                20,272                45,196                20,272                

ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 727                     14,969                18,602                10,459                

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 73                       -                         17,375                (664)                   

รายไดด้อกเบ้ียรับ (21,163)              (17,042)              (147,414)            (131,667)            

รายไดเ้งินปันผลรับ (555)                   (1,104)                (520,917)            (102,128)            

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 486,764              470,752              466,129              408,050              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,852,903           3,984,412           1,209,937           1,334,501           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ 60,685                (207,508)            21,702                (126,016)            

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,148                (31,421)              (1,978)                (39,660)              

สินคา้คงเหลือ 9,438                  22,128                7,191                  10,048                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (41,597)              (46,697)              46                       (11,612)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 237                     (33,103)              1,551                  (974)                   

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (17,213)              129,153              (14,284)              60,132                

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (26,117)              (307)                   27,280                (25,927)              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 296,191              383,387              142,818              111,885              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (52,949)              (24,388)              (122,694)            (35,557)              

รายไดร้อตดับญัชี -                         8,000                  -                         8,000                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,264                  6,347                  2,292                  1,598                  

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,110,990           4,190,003           1,273,861           1,286,418           

ดอกเบ้ียรับจากการดาํเนินงาน 14,340                15,561                178,906              157,974              

จ่ายดอกเบ้ีย (457,199)            (494,894)            (449,536)            (381,323)            

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (554,143)            (612,695)            (91,120)              (255,648)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,113,988           3,097,975           912,111              807,421              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวและเงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (900,329)            11,937                (900,000)            -                         

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (500,000)            -                         (500,000)            -                         

เงินปันผลรับ 28,085                36,510                493,386              114,597              

ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน 5,198                  -                         5,198                  -                         

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน (277,650)            (816,197)            (296,850)            (1,059,771)         

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (107,939)            (140,795)            

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (365,810)            (4,505,850)         

รับชาํระเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         861,104              616,644              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 37,472                18,347                25,066                2,142                  

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,201,334)         (1,471,175)         (145,175)            (386,841)            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (27,104)              (27,219)              (3,169)                (10,387)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,835,662)         (2,247,797)         (934,189)            (5,370,261)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (500,000)            (784,282)            (500,000)            (680,200)            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                         (13,627)              123,624              629,257              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 189,934              3,477,580           189,934              3,438,000           

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (498,588)            (6,744,769)         (468,664)            (2,135,644)         

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (100,756)            (98,346)              (12,164)              (14,368)              

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,992,990           4,991,975           2,992,990           4,991,975           

เงินสดจ่ายซ้ือคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (78,738)              -                         (78,738)              -                         

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,188,800)         -                         (1,188,800)         -                         

เงินปันผลจ่าย (728,694)            (607,065)            (728,694)            (607,065)            

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (25,712)              (6,230)                -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 61,636                215,236              329,488              5,621,955           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 339,962              1,065,414           307,410              1,059,115           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,246,394           963,602              657,871              169,248              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 1,586,356           2,029,016           965,281              1,228,363           

-                         -                         

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 53,397                21,512                -                         4,762                  

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (221,410)            (101,015)            (90,647)              -                         

เจา้หน้ีก่อสร้างและเงินประกนัผลงานลดลง (48,015)              (47,936)              (24,906)              (21,155)              

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,531                27,531                27,531                27,531                

ตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการยกเลิกสญัญาเช่าการเงิน (20,476)              -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนตํ่ากวา่ทุน หุ้นกู้ ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ จากการ ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ แปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ ผูถ้ือหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา แปลงค่า องคป์ระกอบ สาํรอง ผูถ้ือหุ้น ส่วนนอ้ย

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ที่ดิน งบการเงิน ที่เป็นทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,499         5,843,475               305,000         (11,257)            1,206,976          (10,895)            23,416           131,226       3,710,469              12,412,909            575,065          12,987,974        
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น:
   ซื้อคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 10 -                       807                         -                    -                       -                        -                      (807)               -                   -                            -                            -                      -                        
   ไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 10 -                       11,688                    -                    -                       -                        -                      (11,688)          -                   -                            -                            -                      -                        
   ปรับมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน -                       -                             -                    527                  -                        -                      -                     -                   -                            527                        -                      527                    
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                       -                             -                    -                       -                        (29,386)            -                     -                   -                            (29,386)                  -                      (29,386)              
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้น -                       12,495                    -                    527                  -                        (29,386)            (12,495)          -                   -                            (28,859)                  -                      (28,859)              
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                       -                             -                    -                       -                        -                      -                     -                   1,315,157              1,315,157              41,733            1,356,890          
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับงวด -                       12,495                    -                    527                  -                        (29,386)            (12,495)          -                   1,315,157              1,286,298              41,733            1,328,031          
เงินปันผลจ่าย 13 -                       -                             - - - - -                     - (728,694)               (728,694)                -                      (728,694)            
ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยลดลง -                       -                             -                    -                       -                        -                      -                     -                   -                            -                            (76,854)           (76,854)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,214,499         5,855,970               305,000         (10,730)            1,206,976          (40,281)            10,921           131,226       4,296,932              12,970,513            539,944          13,510,457        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่

6 

ผลกาํไร(ขาดทุน)ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนตํ่ากวา่ทุน หุ้นกู้ ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ จากการ ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ แปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ ผูถ้ือหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา แปลงค่า องคป์ระกอบ สาํรอง ผูถ้ือหุ้น ส่วนนอ้ย

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ที่ดิน งบการเงิน ที่เป็นทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,131         5,816,434               305,000         (6,491)              1,156,655          (34,702)            37,353           131,226       2,494,224              11,113,830            596,162          11,709,992        
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น:
   การแปลงสภาพหุ้นกู้ 368                   13,245                    -                    -                       -                        -                      (141)               -                   -                            13,472                   -                      13,472               
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - - - 19,021               - - - - 19,021                   - 19,021               
   ปรับมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน - - - (373)                 - - - - - (373)                       - (373)                   
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - 1,636               - - -                            1,636                     - 1,636                 
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้น 368                   13,245                    -                    (373)                 19,021               1,636               (141)               -                   -                            33,756                   -                      33,756               
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - - - - 1,394,528              1,394,528              45,389            1,439,917          
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับงวด 368                   13,245                    -                    (373)                 19,021               1,636               (141)               -                   1,394,528              1,428,284              45,389            1,473,673          
เงินปันผลจ่าย 13 -                       -                             -                    -                       -                        -                      -                     -                   (607,065)               (607,065)                - (607,065)            
ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยลดลง -                       -                             - -                       - -                      - - -                            -                            (62,089)           (62,089)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 1,214,499         5,829,679               305,000         (6,864)              1,175,676          (33,066)            37,212           131,226       3,281,687              11,935,049            579,462          12,514,511        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสมส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ผลกาํไร(ขาดทุน)ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนตํ่ากวา่ทุน หุ้นกู้ กาํไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น จากการ ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ -
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา องคป์ระกอบ สาํรอง

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั มูลค่าเงินลงทุน ที่ดิน ที่เป็นทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,214,499          5,780,551        (792)               728,481       23,416                   131,226                 837,174          8,714,555          
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น:
   ซื้อคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 10 -                        807                  - - (807)                      - - -                        
   ไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 10 -                        11,688             - - (11,688)                 - - -                        
   ปรับมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน - -                      527                - -                            - -                      527                    
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้น -                        12,495             527                -                   (12,495)                 -                            -                      527                    
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - - 760,221          760,221             
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับงวด -                        12,495             527                -                   (12,495)                 -                            760,221          760,748             
เงินปันผลจ่าย 13 -                        -                      - - -                            - (728,694)         (728,694)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,214,499          5,793,046        (265)               728,481       10,921                   131,226                 868,701          8,746,609          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,214,131          5,753,510        (78)                 728,481       37,353                   131,226                 1,096,713        8,961,336          
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น:
   การแปลงสภาพหุ้นกู้ 368                    13,245             -                     -                   (141)                      -                            -                      13,472               
   ปรับมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน -                        -                      (372)               -                   -                            -                            -                      (372)                   
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้น 368                    13,245             (372)               -                   (141)                      -                            -                      13,100               
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                        -                      -                     -                   -                            -                            361,802          361,802             
รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับงวด 368                    13,245             (372)               -                   (141)                      -                            361,802          374,902             
เงินปันผลจ่าย 13 -                        -                      -                     -                   -                            -                            (607,065)         (607,065)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 1,214,499          5,766,755        (450)               728,481       37,212                   131,226                 851,450          8,729,173          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกาํไร(ขาดทุน)ที่ยงัไม่
เกิดขึ้นจริง


