
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,855,498          3,875,733          1,002,282          1,520,307          

เงินลงทุนชัว่คราว 158,333             464,366             10                      10                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,4,5 3,898,498          3,377,112          988,776             829,290             

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 6,300                 -                         483,586             -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                         -                         191,973             307,097             

สินคา้คงเหลือ 682,207             1,037,727          97,543               230,927             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 123,772             121,793             18,215               14,872               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,724,608          8,876,731          2,782,385          2,902,503          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 50,000               50,000               -                         -                         

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 24,432               24,686               -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 10,486,676        2,815,614          7,426,663          1,735,973          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         24,004,535        23,925,320        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 222,167             5,049,423          48,844               4,876,100          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                         -                         2,293,415          1,665,538          

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 197,772             190,226             433,362             425,816             

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 30,202,278        29,430,071        5,423,140          4,978,104          

ท่ีดินและอาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน 511,203             511,203             510,876             510,876             

คา่ความนิยม 10,609,369        10,609,369        -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 485,626             482,139             75,513               72,988               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 554,685             567,137             104,376             106,061             

อ่ืนๆ 191,152             185,333             14,768               14,456               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 53,535,360        49,915,201        40,335,492        38,311,232        
รวมสินทรัพย์ 62,259,968        58,791,932        43,117,877        41,213,735        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                         -                         2,052,915          1,627,946          

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,839,587          231,170             1,800,000          -                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,10 2,688,705          3,391,191          709,433             942,752             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 863,675             813,215             493,050             436,300             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 170,559             149,722             4,092                 3,051                 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,999,401          -                         1,999,401          -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,092,425          725,829             96,601               48,527               

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,268,964          1,815,833          582,246             397,328             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 398,416             451,511             123,336             158,024             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,321,732        7,578,471          7,861,074          3,613,928          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 6,726,889          6,951,172          3,142,710          2,705,410          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 137,046             185,305             7,888                 6,928                 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 6,462,681          8,461,263          6,462,681          8,461,263          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 889,067             862,972             153,529             148,516             

รายไดร้อตดับญัชี 162,302             173,450             99,536               108,620             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,239,437          1,162,070          168,523             106,791             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 15,617,422        17,796,232        10,034,867        11,537,528        

รวมหนีสิ้น 26,939,154        25,374,703        17,895,941        15,151,456        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  
หุน้สามญั 1,553,391,408 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,553,391          1,553,391          1,553,391          1,553,391          

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้ 

หุน้สามญั 1,545,458,883 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,545,459          1,545,459          1,545,459          1,545,459          

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 20,022,498        20,022,498        19,959,574        19,959,574        

ผลตา่งจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000             305,000             -                         -                         

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 155,339             155,339             155,339             155,339             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,230,482        9,003,545          3,047,580          2,516,503          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (377,739)            963,351             513,984             1,885,404          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,881,039        31,995,192        25,221,936        26,062,279        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,439,775          1,422,037          -                         -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 35,320,814        33,417,229        25,221,936        26,062,279        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 62,259,968        58,791,932        43,117,877        41,213,735        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้ 

รายไดค้า่รักษาพยาบาล 5 10,665,945          6,624,798            2,420,316          1,965,162            

รายไดอ่ื้น 5 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 310,764               229,582               10,978               9,373                   

ดอกเบ้ียรับ 15,533                 5,943                   32,408               20,521                 

เงินปันผลรับ 6, 7, 8 -                           -                           483,586             459,320               

กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 6 1,795,048            -                           -                         -                           

อ่ืน ๆ 106,770               73,978                 97,287               90,487                 

รวมรายไดอ่ื้น 2,228,115            309,503               624,259               579,701               

รวมรายได้ 12,894,060          6,934,301            3,044,575            2,544,863            

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนคา่รักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 5 6,883,370            4,326,371            1,517,922          1,286,364            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 2,167,219            1,406,186            781,490             551,915               

รวมค่าใช้จ่าย 9,050,589            5,732,557            2,299,412            1,838,279            

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 3,843,471            1,201,744            745,163               706,584               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 75,589                 83,144                 -                         -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 3,919,060            1,284,888            745,163               706,584               

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 5 (192,576)              (133,304)              (156,186)            (134,754)              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 3,726,484            1,151,584            588,977               571,830               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (423,316)              (288,285)              (57,900)              (17,679)                

กาํไรสําหรับงวด 3,303,168            863,299               531,077               554,151               

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,226,937            835,789               531,077               554,151               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 76,231                 27,510                 

3,303,168            863,299               

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.09 0.67 0.34 0.44

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,545,458,883     1,246,035,935     1,545,458,883     1,246,035,935     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรสําหรับงวด 3,303,168          863,299             531,077             554,151             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 801                      489,713             728                    489,713             

โอนกลบัรายการกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย

   เน่ืองจากโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

   เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (1,372,148)           -                         (1,372,148)           -                         

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (28,346)                5,436                 -                         -                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 116,231               117,382             -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด (1,283,462)           612,531             (1,371,420)         489,713             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,019,706            1,475,830          (840,343)            1,043,864          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,943,973            1,448,298          (840,343)            1,043,864          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 75,733                 27,532               
2,019,706            1,475,830          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,726,484            1,151,584            588,977               571,830               
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 712,896               539,818               164,243               177,838               
รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 8,382                   9,240                   13                        46                        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 55,284                 17,966                 41,102                 3,943                   
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                           (750)                     -                           -                           
รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (11,148)                (9,500)                  (9,084)                  (9,500)                  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (75,589)                (83,144)                -                           -                           
รับรู้ค่าความนิยมติดลบ (1,508)                  -                           -                           -                           
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (1,795,048)           -                           -                           -                           
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุ้นกู้ 819                      810                      819                      810                      
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,406)                  (1,493)                  (88)                       -                           
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                           -                           12,708                 (1,823)                  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 30,496                 17,628                 5,560                   5,560                   
รายไดด้อกเบ้ียรับ (15,533)                (5,943)                  (32,408)                (20,521)                
รายไดเ้งินปันผลรับ -                           -                           (483,586)              (459,320)              
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 192,576               133,304               156,186               134,754               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,825,705            1,769,520            444,442               403,617               

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิม่ข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (574,625)              (369,965)              (195,587)              (118,510)              
สินคา้คงเหลือ 355,520               43,269                 133,384               767                      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,979)                  (164,358)              (3,342)                  (76,698)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (11,852)                745                      (14)                       19                        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (743,915)              (204,455)              (242,212)              (33,841)                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 466,615               360,837               184,918               190,031               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (86,534)                (113,784)              (34,687)                (25,983)                
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,401)                  (15,066)                (547)                     (5,211)                  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 77,368                 11,613                 61,732                 10,712                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,301,902            1,318,356            348,087               344,903               
ดอกเบ้ียรับ 7,295                   7,359                   25,872                 17,004                 
จ่ายดอกเบ้ีย (216,265) (148,415) (187,134)              (151,115)              
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 7,447 -                           -                           -                           
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (76,488)                (42,341)                (10,123)                (9,533)                  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,023,891            1,134,959            176,702               201,259               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 306,106               1,737,283            -                           1,739,533            
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 254                      1,672                   -                           -                           
ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน 6,193                   15,112                 1,534                   15,112                 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน (2,234,855)           (3,455,835)           (2,314,070)           (3,458,212)           
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           240,000               
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีครบกาํหนด -                           500,000               -                           500,000               
เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,434                   1,575                   206                      -                           
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,417,048)           (492,511)              (568,518)              (257,619)              
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า -                           (51,150)                -                           (51,150)                
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                           -                           (30,142)                (20,004)                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                           -                           (588,069)              -                           
รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           92,750                 180,268               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,872)                (16,566)                (5,856)                  -                           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,359,788)           (1,760,420)           (3,412,165)           (1,112,072)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                           -                           424,969               911,502               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 1,609,340            1,142,507            1,800,000            1,150,000            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 586,000               -                           586,000               -                           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (756,777)              (88,182)                (91,950)                (85,950)                
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน (41,728)                (25,742)                (1,581)                  (167)                     
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                           3,494,818            -                           3,494,818            
เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุ้นกู้ -                           (3,000,000)           -                           (3,000,000)           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (81,173)                (2,377)                  -                           -                           
เงินปันผลจ่าย -                           (989,913)              -                           (989,913)              
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,315,662            531,111               2,717,438            1,480,290            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง)สุทธิ (20,235)                (94,350)                (518,025)              569,477               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,875,733            2,489,455            1,520,307            1,082,259            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 3,855,498            2,395,105            1,002,282            1,651,736            

-                         -                         
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

สินทรัพยซ้ื์อภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 8,285                   20,606                 3,366                   -                           
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม่ข้ึน (ลดลง) 25,759                 68,741                 26,589                 (29,710)                
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิม่ข้ึน (ลดลง) 45,380                 57,984                 13,469                 (4,139)                  
เงินปันผลคา้งรับ 6,300                   5,250                   483,586               459,320               
เงินปันผลคา้งจ่าย 33,440                 28,820                 -                           -                           
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 74                        -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของ
ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน ผลต่างจาก หุน้กู้ การเปลี่ยนแปลง ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน การแปลงค่า แปลงสภาพ - ส่วนแบ่งกาํไร สดัส่วนการถือหุน้ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในบริษทัย่อยที่รับรู้ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของบริษทัร่วม ในส่วนของผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 1,246,036        6,988,761          305,000         131,226                 5,161,968          (179)                    1,949,627             (168,801)                20                     20,834                    -                         1,801,501          15,634,492           648,412            16,282,904        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังาน -                        -                         -                     -                             (497,170)            -                           -                            -                             -                       -                              -                         -                         (497,170)               (19,304)             (516,474)            
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                         -                     -                             835,789             -                           -                            -                             -                       -                              -                         -                         835,789                27,510              863,299              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                         -                     -                             -                         489,713               -                            5,414                     -                       117,382                  -                         612,509             612,509                22                      612,531              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                     -                             835,789             489,713               -                            5,414                     -                       117,382                  -                         612,509             1,448,298             27,532              1,475,830          
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น -                        -                         -                     -                             -                         -                           -                            -                             -                       -                              (1,215)                (1,215)                (1,215)                   (914)                  (2,129)                
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                         -                     -                             -                         -                           -                            -                             -                       -                              -                         -                         -                            (28,820)             (28,820)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2554 1,246,036        6,988,761          305,000         131,226                 5,500,587          489,534               1,949,627             (163,387)                20                     138,216                  (1,215)                2,412,795          16,584,405           626,906            17,211,311        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 1,545,459        20,022,498        305,000         155,339                 9,003,545          1,372,254           1,955,483             (110,056)                -                       86,144                    (2,340,474)         963,351             31,995,192           1,422,037         33,417,229        
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                         -                     -                             3,226,937          -                           -                            -                             -                       -                              -                         -                         3,226,937             76,231              3,303,168          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                         -                     -                             -                         (1,371,348)          -                            (27,847)                  -                       116,231                  -                         (1,282,964)        (1,282,964)            (498)                  (1,283,462)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                     -                             3,226,937          (1,371,348)          -                            (27,847)                  -                       116,231                  -                         (1,282,964)        1,943,973             75,733              2,019,706          
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                        -                         -                     -                             -                         -                           -                            -                             -                       -                              (58,126)              (58,126)              (58,126)                 (24,555)             (82,681)              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                         -                     -                             -                         -                           -                            -                             -                       -                              -                         -                         -                            (33,440)             (33,440)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 1,545,459        20,022,498        305,000         155,339                 12,230,482        906                      1,955,483             (137,903)                -                       202,375                  (2,398,600)         (377,739)            33,881,039           1,439,775         35,320,814        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน หุน้กู้
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ที่ดิน ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 1,246,036          6,925,837           131,226                186,555                 (179)                 728,481                  20                       728,322 9,217,976             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังาน -                         -                           -                            (158,121)                -                       -                              -                         -                         (158,121)               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                         -                           -                            215,170                 -                       (215,170)                 -                         (215,170) -                            
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                           -                            554,151                 -                       -                              -                         -                         554,151                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                           -                            -                             489,713           -                              -                         489,713             489,713                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                            554,151                 489,713           -                              -                         489,713             1,043,864             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2554 1,246,036          6,925,837           131,226                797,755                 489,534           513,311                  20                       1,002,865          10,103,719           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 1,545,459          19,959,574         155,339                2,516,503              1,372,093        513,311                  -                         1,885,404          26,062,279           
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                           -                            531,077                 -                       -                              -                         -                         531,077                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                           -                            -                             (1,371,420)       -                              -                         (1,371,420)        (1,371,420)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                            531,077                 (1,371,420)       -                              -                         (1,371,420)        (840,343)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 1,545,459          19,959,574         155,339                3,047,580              673                  513,311                  -                         513,984             25,221,936           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ


