
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,442,015            5,528,543            2,633,331            3,617,144            

เงินลงทุนชัว่คราว 568,859               28,281                 385                      1,353                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 6,041,569            6,484,343            964,535               1,470,058            

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           2,089,478            1,326,939            

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 36,707                 -                           36,707                 -                           

สินคา้คงเหลือ 1,363,488            1,285,769            93,504                 99,358                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 306,822               255,432               63,488                 30,945                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,759,460          13,582,368          5,881,428            6,545,797            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3,361                   60,708                 -                           14,000                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 15,994,343          15,093,035          9,028,589            9,028,589            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           39,630,464          39,070,483          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 832,445               1,085,157            463,591               771,950               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           5,151,315            5,786,371            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 296,502               284,768               635,832               530,238               

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 54,503,618          52,949,906          8,703,182            8,070,215            

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน 297,308               297,308               296,981               296,981               

ค่าความนิยม 16,932,250          16,932,250          -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,124,875            1,036,728            444,664               385,143               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิการเช่า 4 699,796               670,177               350,155               362,422               

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 8.1 1,080,000            -                           1,080,000            -                           

อ่ืนๆ 4 587,442               342,590               235,320               26,501                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 92,351,940          88,752,627          66,020,093          64,342,893          
รวมสินทรัพย์ 105,111,400        102,334,995        71,901,521          70,888,690          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 9 1,950,000            75,860                 1,900,000            -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 10 4,587,071            4,934,751            1,016,817            1,288,883            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 4,273,918            1,708,224            4,237,088            1,672,206            

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 12 45,696                 57,206 10,267                 10,230                 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 -                           999,836 -                           999,836               

เงินกูย้มืระยะส้ัน 89,000 97,700 -                           -                           

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           7,526,691            8,303,334            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 399,145               726,683 86,048                 138,544               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,200,635            4,855,181 932,825               1,151,084            

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 215,299               362,351 102,860               105,204               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 490,644               355,450 182,114               80,187                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16,251,408          14,173,242          15,994,710          13,749,508          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 3,935,576            7,737,989 3,922,631            7,697,532            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 21,452                 46,945                 2,329                   6,528                   

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 12,588,493          9,591,141            12,588,493          9,591,141            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 14 9,824,434            9,683,481            9,824,434            9,683,481            

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,653,765            1,529,573            371,148               348,779               

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 684,503               621,902               122,980               130,357               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,459,908            2,485,688            175,457               201,577               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 387,560               290,007               293,534               197,496               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,555,691          31,986,726          27,301,006          27,856,891          

รวมหนีสิ้น 47,807,099          46,159,968          43,295,716          41,606,399          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  
หุน้สามญั 16,497,868,714 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,649,787            1,649,787            1,649,787            1,649,787            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,490,956,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,549,096            1,549,096            1,549,096            1,549,096            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20,481,531          20,481,531          20,418,607          20,418,607          

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000               305,000               -                           -                           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 170,000               170,000               170,000               170,000               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28,209,347          27,375,018          4,879,149            5,524,811            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,044,999            3,795,303            1,588,953            1,619,777            

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54,759,973          53,675,948          28,605,805          29,282,291          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,544,328            2,499,079            -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 57,304,301          56,175,027          28,605,805          29,282,291          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 105,111,400        102,334,995        71,901,521          70,888,690          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 4 17,298,553        15,343,479        3,400,777          3,287,694          

รายไดอ่ื้น 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 4 704,691              701,022              13,502                11,974                

ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 12,341                7,314                  79,055                79,366                

เงินปันผลรับ 5, 6, 7 4,476                  6,391                  207,292              163,717              

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -                          208,748              -                          -                          

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 147,001              -                          143,801              -                          

อ่ืน ๆ 199,549              158,287              289,515              226,528              

รวมรายไดอ่ื้น 1,068,058          1,081,762          733,165              481,585              

รวมรายได้ 18,366,611        16,425,241        4,133,942          3,769,279          

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 4 11,926,160        10,495,950        2,179,551          2,017,837          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 3,592,290          3,316,172          994,188              891,949              

รวมค่าใช้จ่าย 15,518,450        13,812,122        3,173,739          2,909,786          

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,848,161          2,613,119          960,203              859,493              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 396,229              327,015              -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,244,390          2,940,134          960,203              859,493              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 (241,376)            (288,856)            (258,750)            (310,314)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,003,014          2,651,278          701,453              549,179              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (562,540)            (460,218)            (107,681)            (82,522)              

กาํไรสําหรับงวด 2,440,474          2,191,060          593,772              466,657              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,333,778          2,087,425          593,772              466,657              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 106,696              103,635              

2,440,474          2,191,060          

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.15 0.13 0.04 0.03

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กาํไรสําหรับงวด 2,440,474          2,191,060          593,772              466,657              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

กลบัรายการส่วนเกินทุนและผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (94,917)              (49,748)              (86,025)              (42,934)              

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ (12,622)              139,988              -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 127,771              (81,209)              -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,232                9,031                  (86,025)              (42,934)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,460,706          2,200,091          507,747              423,723              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,354,511          2,093,659          507,747              423,723              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 106,195              106,432              

2,460,706          2,200,091          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 4 48,567,684        44,305,735        10,065,009        9,659,563          

รายไดอ่ื้น 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร 4 2,067,660          1,948,528          40,770                34,635                

ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 39,717                33,894                239,468              245,384              

เงินปันผลรับ 5, 6, 7 21,376                17,712                3,778,579          2,865,797          

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -                          208,748              -                          -                          

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 208,664              -                          205,464              -                          

อ่ืน ๆ 542,149              549,358              772,821              631,605              

รวมรายไดอ่ื้น 2,879,566          2,758,240          5,037,102          3,777,421          

รวมรายได้ 51,447,250        47,063,975        15,102,111        13,436,984        

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 4 33,591,142        30,297,771        6,380,793          5,906,083          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 10,073,390        9,411,985          2,812,602          2,632,119          

รวมค่าใช้จ่าย 43,664,532        39,709,756        9,193,395          8,538,202          

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 7,782,718          7,354,219          5,908,716          4,898,782          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,063,444          966,285              -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 8,846,162          8,320,504          5,908,716          4,898,782          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4 (634,756)            (849,907)            (695,002)            (906,407)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 8,211,406          7,470,597          5,213,714          3,992,375          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (1,518,993)         (1,357,182)         (284,262)            (250,174)            

กาํไรสําหรับงวด 6,692,413          6,113,415          4,929,452          3,742,201          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,409,443          5,867,697          4,929,452          3,742,201          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 282,970              245,718              

6,692,413          6,113,415          

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.41 0.38 0.32 0.24

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 15,490,956,540 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กาํไรสําหรับงวด 6,692,413          6,113,415          4,929,452          3,742,201          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

กลบัรายการส่วนเกินทุนและผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 30,483                (37,473)              (30,824)              (29,915)              

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ (38,313)              181,865              -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 338,277              (93,945)              -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 330,447              50,447                (30,824)              (29,915)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,022,860          6,163,862          4,898,628          3,712,286          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,741,497          5,914,605          4,898,628          3,712,286          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 281,363              249,257              

7,022,860          6,163,862          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,211,406          7,470,597          5,213,714          3,992,375          

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,548,079          3,222,925          678,329              606,739              

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 10,166                35,296                5,141                  326                     

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 76,217                112,126              28,249                35,658                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                          15,000                -                          -                          

ขาดทุน(กลบัรายการ)จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (5,154)                9,000                  (2,700)                9,000                  

สาํรองสินคา้เส่ือมสภาพ 2,970                  2,400                  541                     1,185                  

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (206,105)            (350,055)            (104,816)            (105,714)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,063,444)         (966,285)            -                          -                          

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -                          (208,748)            -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 23,600                22,780                23,600                22,780                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (208,664)            -                          (205,464)            -                          

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (11,866)              (5,975)                (4,964)                (2,381)                

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 389                     -                          -                          -                          

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 10,041                68,424                10,041                (14,904)              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 142,039              131,204              26,249                22,855                

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 43,649                35,105                10,253                8,894                  

รายไดด้อกเบ้ียรับ (39,717)              (33,894)              (239,468)            (245,384)            

รายไดเ้งินปันผลรับ (21,376)              (17,712)              (3,778,579)         (2,865,797)         

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 634,756              849,907              695,002              906,407              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 11,146,986        10,392,095        2,355,128          2,372,039          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 374,515              (751,195)            483,954              (357,433)            

สินคา้คงเหลือ (80,689)              (5,099)                5,313                  9,388                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (51,392)              (52,893)              (32,543)              (35,414)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (215,972)            26,016                (212,972)            24,963                

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 309,219              (177,094)            35,488                (26,500)              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (703,202)            1,430,416          (228,508)            386,852              

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 121,655              388,972              95,095                80,952                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 135,193              (171,532)            101,927              (80,736)              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (17,847)              (18,033)              (3,880)                -                          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 97,552                (69,122)              96,039                (16,955)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11,116,018        10,992,531        2,695,041          2,357,156          

ดอกเบ้ียรับ 31,760                35,476                232,789              251,299              

จ่ายดอกเบ้ีย (529,172) (648,172) (594,851)            (707,202)            

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 9,796                  8,454                  -                          -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (1,915,993)         (1,741,371)         (353,262)            (281,134)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,712,409          8,646,918          1,979,717          1,620,119          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (540,579)            1,722,579          968                     1,581,942          

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 57,347                (1,444)                14,000                -                          

เงินปันผลรับ 469,913              780,128              3,741,871          2,861,320          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (7,843)                (1,687,796)         (559,981)            (2,435,050)         

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 31,339                -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 484,943              25,000                475,293              -                          

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,577)                (2,104)                (1,577)                (2,104)                

เงินสดรับสุทธิจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 45,656                48,716                8,030                  8,671                  

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,676,040)         (4,336,748)         (1,635,593)         (859,426)            

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (1,080,000)         -                          (1,080,000)         -                          

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (77,964)              (3,000)                -                          -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          (762,539)            476,788              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (321,458)            (1,180,710)         

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          919,228              622,607              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (226,165)            (199,800)            (115,722)            (116,714)            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (6,520,970)         (3,654,469)         682,520              957,324              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (8,700)                9,000                  -                          -                          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                          -                          (776,643)            2,049,774          

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 1,900,000          8,250,877          1,900,000          8,200,000          

เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน (25,209)              (8,003,021)         -                          (8,000,000)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          1,000                  -                          -                          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,208,304)         (1,102,658)         (1,182,773)         (1,060,427)         

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน (44,428)              (60,265)              (7,838)                (8,056)                

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 2,996,318          1,997,547          2,996,318          1,997,547          

เงินสดจ่ายชาํระไถ่ถอนหุน้กู้ (1,000,000)         (2,500,000)         (1,000,000)         (2,500,000)         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน

จากการเรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ย -                          52,191                -                          -                          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (165,305)            (6,719)                -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (5,575,114)         (3,562,521)         (5,575,114)         (3,562,521)         

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (147,225)            (116,376)            -                          -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (3,277,967)         (5,040,945)         (3,646,050)         (2,883,683)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,086,528)         (48,496)              (983,813)            (306,240)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 5,528,543          3,608,367          3,617,144          1,862,515          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,442,015          3,559,871          2,633,331          1,556,275          

-                          -                          

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 5,073                  15,881                3,328                  111                     

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (459,329)            369,325              (310,721)            305,103              

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (172,700)            (63,589)              21,916                63,769                

เงินปันผลคา้งรับ 36,707                9,026                  36,707                4,476                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

14                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ส่วนเกินมูลค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - เงินลงทุนที่สูงกว่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ มูลค่าตามบญัชีของ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,549,096           20,481,531         305,000              170,000              23,059,105         259,082              2,639,479           (50,383)               383,050              585,527              (2,601,332)          1,215,423           46,780,155         2,217,943           48,998,098         

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         5,867,697           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,867,697           245,718              6,113,415           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         (37,481)               -                         178,334              (93,945)               -                         -                         46,908                46,908                3,539                  50,447                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         5,867,697           (37,481)               -                         178,334              (93,945)               -                         -                         46,908                5,914,605           249,257              6,163,862           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         -                         (3,562,521)          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,562,521)          -                         (3,562,521)          

ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (5,822)                 -                         -                         (5,822)                 (5,822)                 -                         (5,822)                 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (1,348)                 (1,348)                 (1,348)                 46,819                45,471                

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (116,376)             (116,376)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  1,549,096           20,481,531         305,000              170,000              25,364,281         221,601              2,639,479           127,951              283,283              585,527              (2,602,680)          1,255,161           49,125,069         2,397,643           51,522,712         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง

จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอื่น หุ้นกู้ ส่วนเกินมูลค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - เงินลงทุนที่สูงกว่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินที่เป็น ผูถ้ือหุ้น องคป์ระกอบ มูลค่าตามบญัชีของ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั การถือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย ที่ดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ที่เป็นทุน บริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,549,096           20,481,531         305,000              170,000              27,375,018         337,256              5,110,102           37,429                328,121              585,527              (2,603,132)          3,795,303           53,675,948         2,499,079           56,175,027         

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         6,409,443           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         6,409,443           282,970              6,692,413           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         30,483                -                         (36,706)               338,277              -                         -                         332,054              332,054              (1,607)                 330,447              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         6,409,443           30,483                -                         (36,706)               338,277              -                         -                         332,054              6,741,497           281,363              7,022,860           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         -                         (5,575,114)          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (5,575,114)          -                         (5,575,114)          

ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

   ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (5,822)                 -                         -                         (5,822)                 (5,822)                 -                         (5,822)                 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

   ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (76,536)               (76,536)               (76,536)               (88,889)               (165,425)             

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (147,225)             (147,225)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,549,096           20,481,531         305,000              170,000              28,209,347         367,739              5,110,102           723                     660,576              585,527              (2,679,668)          4,044,999           54,759,973         2,544,328           57,304,301         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกินทุน หุ้นกู้

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อื่นของส่วน ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ที่ดิน ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,549,096           20,418,607         170,000              4,698,257           274,225              673,862              585,527              1,533,614           28,369,574         

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,742,201           -                         -                         -                         -                         3,742,201           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (29,915)               -                         -                         (29,915)               (29,915)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,742,201           (29,915)               -                         -                         (29,915)               3,712,286           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         (3,562,521)          -                         -                         -                         -                         (3,562,521)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,549,096           20,418,607         170,000              4,877,937           244,310              673,862              585,527              1,503,699           28,519,339         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,549,096           20,418,607         170,000              5,524,811           360,388              673,862              585,527              1,619,777           29,282,291         

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         4,929,452           -                         -                         -                         -                         4,929,452           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (30,824)               -                         -                         (30,824)               (30,824)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         4,929,452           (30,824)               -                         -                         (30,824)               4,898,628           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         (5,575,114)          -                         -                         -                         -                         (5,575,114)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,549,096           20,418,607         170,000              4,879,149           329,564              673,862              585,527              1,588,953           28,605,805         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น


