
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,365,733         19,666,366         19,321,714         17,332,843         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2 6,151,039           7,191,782           779,782              943,514              

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                          -                          3,277,930           3,350,769           

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 16,995                -                          2,519,988           -                          

สินคา้คงเหลือ 1,646,609           1,855,166           86,649                100,517              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4 1,461,896           1,272,926           85                        85                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 25,754                26,565                -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,668,026         30,012,805         25,986,148         21,727,728         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 4,543                   5,276                   -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 5 564,058              603,490              327,019              303,393              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 924,426              938,546              70,815                70,815                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          57,997,643         57,997,643         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                          -                          826,288              854,622              

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 363,273              363,248              742,084              742,059              

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 80,839,404         81,313,253         13,731,687         13,780,218         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 3,157,154           3,314,807           832,555              862,806              

ค่าความนิยม 17,538,869         17,538,869         -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,323,833           1,355,627           664,017              685,520              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 95,966                92,924                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3 529,764              511,406              30,913                30,961                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 105,341,290       106,037,446       75,223,021         75,328,037         

รวมสินทรัพย์ 137,009,316       136,050,251       101,209,169       97,055,765         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 11 3,936,337           4,450,043           783,236              809,807              

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3 3,797,874           3,709,802           744,480              755,129              

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 -                          107,467              -                          107,467              

   - หนีสินตามสัญญาเช่า 13 252,774              319,831              116,362              126,883              

   - หุน้กู้ 14 2,499,535           -                          2,499,535           -                          

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 82,400                82,600                -                          -                          

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 3 -                          -                          13,073,205         11,296,481         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,924,801           1,705,088           1,092,523           1,102,126           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 178,394              185,460              99,491                102,734              

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 15 -                          7,206                   -                          7,206                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 696,406              652,854              158,090              185,915              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 13,368,521         11,220,351         18,566,922         14,493,748         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 6,000,000           6,000,000           6,000,000           6,000,000           

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 13 3,088,440           3,141,862           568,182              582,735              

หุน้กู ้ 14 12,094,848         14,593,850         12,094,848         14,593,850         

ประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 1,289,679           1,287,272           1,117,501           1,117,091           

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,464,069           4,394,895           1,426,129           1,403,897           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 532,314              561,520              136,063              140,463              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,268,605           3,324,432           176,612              179,145              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3 61,486                63,370                31,872                31,938                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 30,799,441         33,367,201         21,551,207         24,049,119         

รวมหนีสิน 44,167,962         44,587,552         40,118,129         38,542,867         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  

หุน้สามญั 17,582,235,672 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,758,224           1,758,224           1,758,224           1,758,224           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,892,001,895 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,589,200           1,589,200           1,589,200           1,589,200           

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 30,166,103         30,166,103         30,103,179         30,103,179         

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000              305,000              -                          -                          

ส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุนทีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,699,600)          (2,699,611)          -                          -                          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 175,822              175,822              175,822              175,822              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,430,309         47,099,526         27,046,918         24,498,891         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 11,332,647         11,274,144         2,175,921           2,145,806           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 89,299,481         87,910,184         61,091,040         58,512,898         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,541,873           3,552,515           -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 92,841,354         91,462,699         61,091,040         58,512,898         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 137,009,316       136,050,251       101,209,169       97,055,765         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 15,311,154  18,882,276  2,332,039   3,180,821   

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 716,263  858,004   -  -  

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 7 - - 2,519,988  4,187,929   

อืน ๆ 3 253,468  263,089  250,176            305,353   

รวมรายไดอื้น 253,468  263,089   2,770,164   4,493,282   

รวมรายได้ 16,280,885  20,003,369  5,102,203   7,674,103   

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 11,050,561  12,948,433  1,659,855   2,062,615   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3,283,879   3,858,721   757,492  836,872   

รวมค่าใช้จ่าย 14,334,440  16,807,154  2,417,347   2,899,487   

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,946,445   3,196,215   2,684,856   4,774,616   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 2,876   217,626   -  -  

รายไดท้างการเงิน 13,364  11,381  41,630   66,364  

ตน้ทุนทางการเงิน (194,947)  (228,201)   (174,082)   (225,274)   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,767,738   3,197,021   2,552,404   4,615,706   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (329,982)  (505,700)   (4,377)  (17,960)   

กาํไรสําหรับงวด 1,437,756   2,691,321   2,548,027   4,597,746   

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,338,664   2,568,048   2,548,027   4,597,746   

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

 ของบริษทัยอ่ย 99,092  123,273  

1,437,756   2,691,321   

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 18

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08 0.16 0.16 0.29

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 15,892,001,895 15,892,001,895 15,892,001,895 15,892,001,895 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 1,437,756          2,691,321          2,548,027          4,597,746          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 70,405              133,260            -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม -                        5,587                -                        -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 70,405              138,847            -                        -                        

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ (12,304)             (71,770)             30,115              (42,862)             

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (12,304)             (71,770)             30,115              (42,862)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 58,101              67,077              30,115              (42,862)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,495,857          2,758,398          2,578,142          4,554,884          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,397,167          2,632,927          2,578,142          4,554,884          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 98,690              125,471            

1,495,857          2,758,398          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอืน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกว่า จดัสรรแลว้ - การปรบั ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง มูลค่ายตุิธรรม จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น ผูถื้อหุน้ อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงนิลงทุน ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,693,617)        175,822            44,778,733       57,533              8,828,888         (154,022)           (171,607)           8,560,792         82,882,033       3,291,345         86,173,378       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        2,568,048         -                        -                        -                        -                        -                        2,568,048         123,273            2,691,321         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        (71,770)             -                        131,062            5,587                64,879              64,879              2,198                67,077              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        2,568,048         (71,770)             -                        131,062            5,587                64,879              2,632,927         125,471            2,758,398         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        -                        -                        (4,767,560)        -                        -                        -                        -                        -                        (4,767,560)        -                        (4,767,560)        

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (1,973)               (1,973)               (1,973)               -                        (1,973)               

การเปลียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   - การซือเงนิลงทุนเพิมเติมในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (6,895)               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (6,895)               (2,811)               (9,706)               

   - การจ่ายเงนิปันผลของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (169,559)           (169,559)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,700,512)        175,822            42,579,221       (14,237)             8,828,888         (22,960)             (167,993)           8,623,698         80,738,532       3,244,446         83,982,978       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกว่า จดัสรรแลว้ - การปรบั ส่วนเกินทุน แปลงค่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง มูลค่ายตุิธรรม จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงนิลงทุน ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - ตามทรีายงานไว้เดมิ 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,611)        175,822            47,099,526       60,542              11,372,110       (158,508)           11,274,144       87,910,184       3,552,515         91,462,699       

ผลสะสมจากการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงิน (หมายเหตุ 1.5) -                    -                    -                    -                    -                    (7,881)               -                    -                    -                    -                        (7,881)               (349)                  (8,230)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 -หลงัปรับปรุง 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,611)        175,822            47,091,645       60,542              11,372,110       (158,508)           11,274,144       87,902,303       3,552,166         91,454,469       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        1,338,664         -                        -                        -                        -                        1,338,664         99,092              1,437,756         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        (14,246)             -                        72,749              58,503              58,503              (402)                  58,101              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        1,338,664         (14,246)             -                        72,749              58,503              1,397,167         98,690              1,495,857         

การเปลียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   - การซือเงนิลงทุนเพิมเติมในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        11                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        11                     (136)                  (125)                  

   - การลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        21,272              21,272              

   - การจ่ายเงนิปันผลของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (130,119)           (130,119)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,600)        175,822            48,430,309       46,296              11,372,110       (85,759)             11,332,647       89,299,481       3,541,873         92,841,354       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม ผลสะสมของ

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - การปรบั ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา อืนของส่วน ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุน ทีดิน ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,589,200         30,103,179       175,822            18,181,716       70,691              2,083,944         2,154,635         52,204,552       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        4,597,746         -                        -                        -                        4,597,746         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (42,862)             -                        (42,862)             (42,862)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        4,597,746         (42,862)             -                        (42,862)             4,554,884         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        (4,767,560)        -                        -                        -                        (4,767,560)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 1,589,200         30,103,179       175,822            18,011,902       27,829              2,083,944         2,111,773         51,991,876       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,589,200         30,103,179       175,822            24,498,891       61,862              2,083,944         2,145,806         58,512,898       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        2,548,027         -                        -                        -                        2,548,027         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        30,115              -                        30,115              30,115              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        2,548,027         30,115              -                        30,115              2,578,142         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 1,589,200         30,103,179       175,822            27,046,918       91,977              2,083,944         2,175,921         61,091,040       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,767,738          3,197,021          2,552,404          4,615,706          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,580,851          1,593,491          328,747            327,277            

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 737                   7,812                248                   -                        

กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า (1,930)               -                        (9)                      -                        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,941                -                        1,941                -                        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 1,545                2,016                -                        -                        

หนีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน(กลบัรายการ) 10,745              48,866              (14,928)             11,405              

ค่าเผือ(กลบัรายการ)การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

  มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 3,954                (4,015)               372                   95                     

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (79,247)             (64,511)             (31,117)             (32,477)             

(กาํไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 6,473                (71,697)             6,812                (75,386)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,876)               (217,626)           -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 533                   707                   533                   707                   

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (3,725)               5,905                (1,988)               (568)                  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (4,898)               (12,311)             (4,898)               (12,311)             

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 14,109              11,564              11,838              9,408                

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 101,906            99,953              26,795              22,648              

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน(กลบัรายการ) 4,470                5,140                (7,366)               (4,417)               

รายไดท้างการเงิน (13,364)             (11,381)             (41,630)             (66,364)             

เงินปันผลรับ -                        -                        (2,519,988)        (4,187,929)        

ตน้ทุนทางการเงิน 194,947            228,201            174,082            225,274            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 3,583,909          4,819,135          481,848            833,068            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิมขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,041,349          434,458            188,694            218,771            

สินคา้คงเหลือ 204,603            (322,911)           13,496              (61,327)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 811                   (15,851)             -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 28,273              75,421              49                     13,213              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (493,163)           (18,358)             (9,419)               29,403              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 124,709            (1,789,772)        42,585              (536,948)           

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 42,975              55,295              23,474              35,212              

หนีสินหมุนเวียนอืน (85,826)             (75,661)             (27,113)             (30,512)             

ประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ (11,702)             301,959            (11,428)             288,300            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (32,732)             (23,714)             (4,563)               (159)                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,884)               (16,667)             (66)                    374                   

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,401,322          3,423,334          697,557            789,395            

เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 2,047                2,576                31,596              59,425              

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (204,409) (243,083) (212,838)           (270,380)           

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 1,515                3,213                -                        -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (192,672)           (197,172)           (24,041)             (25,584)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,007,803          2,988,868          492,274            552,856            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนเพมิขึน (188,631)           (523)                  -                        (1)                      

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง(เพิมขึน) 733                   (1,742)               -                        -                        

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (9,690)               

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10,000              -                        -                        -                        

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ยลดลง(เพิมขึน) -                        -                        74,145              (324,974)           

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (63,000)             

รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        31,926              68,622              

เงินสดจ่ายซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (25)                    -                        (25)                    -                        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 6,621                8,014                2,162                4,575                

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (889,898)           (2,064,170)        (226,361)           (539,608)           

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (41,225)             (45,132)             (15,100)             (10,916)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,102,425)        (2,103,553)        (133,253)           (874,992)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัเพมิขึน(ลดลง) (200)                  16,500              -                        -                        

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                        -                        1,776,724          950,669            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน -                        8,984,897          -                        9,000,000          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (107,467)           (85,974)             (107,467)           (85,974)             

เงินสดจ่ายชาํระเพือไถ่ถอนหุน้กู ้ -                        (3,000,000)        -                        (3,000,000)        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (117,478)           (153,846)           (38,695)             (31,065)             

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (125)                  (9,690)               -                        -                        

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,000              -                        -                        -                        

เงินปันผลจ่าย (712)                  -                        (712)                  -                        

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (29)                    -                        -                        -                        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (206,011)           5,751,887          1,629,850          6,833,630          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 2,699,367          6,637,202          1,988,871          6,511,494          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 19,666,366        4,696,212          17,332,843        2,467,290          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 22,365,733        11,333,414        19,321,714        8,978,784          

-                        -                        

ขอ้มูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 14,579              252,771            -                        -                        

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน(ลดลง) 54,388              (519,757)           27,832              (343,657)           

เจา้หนีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานลดลง (74,931)             (127,137)           (44,984)             (2,234)               

เงินปันผลคา้งรับเพิมขึน 16,995              8,498                2,519,988          4,187,929          

เงินปันผลคา้งจ่ายเพิมขึน(ลดลง) 129,378            4,955,849          (712)                  4,780,962          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม




