
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,628,526             5,033,518             7,544,137             2,295,456             

เงินลงทุนชวัคราว 820,003                816,666                397                       394                       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 8,064,994             7,545,014             1,736,634             1,501,254             

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            2,959,555             2,619,642             

สินคา้คงเหลือ 1,703,760             1,785,911             99,025                  111,613                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 102,844                91,951                  -                            -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,320,127           15,273,060           12,339,748           6,528,359             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 10,776                  9,562                    -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 17,098,059           22,646,990           12,429,280           13,889,081           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                            -                            53,930,121           53,529,889           

เงินลงทุนระยะยาวอืน 6 541,268                526,648                222,624                223,244                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            4,031,625             4,063,054             

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 316,784                316,726                688,917                688,859                

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 75,609,995           74,546,958           13,490,274           13,134,964           

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,363,656             1,272,824             580,310                524,101                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 99,630                  96,101                  -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 

สิทธิการเช่า 1,045,857             901,007                311,894                319,348                

อืน ๆ 3 409,122                370,006                28,388                  28,869                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 114,034,016         118,225,691         85,713,433           86,401,409           

รวมสินทรัพย์ 134,354,143         133,498,751         98,053,181           92,929,768           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 8 30,890                  5,877,528             -                            5,800,000             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 9 4,851,543             5,191,771             999,341                1,020,981             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 5,726,739             5,957,293             1,406,761             1,510,956             

หนีสินจากการยติุโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 10 649,242                623,894                482,999                463,123                

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 3,171,947             4,181,364             3,171,947             4,181,364             

   - หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 14,884                  14,047                  378                       1,035                    

   - หุน้กู้ 13 4,999,162             -                            4,999,162             -                            

   - หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบทีเป็นหนีสิน 14 4,726,195             5,056,398             4,726,195             5,056,398             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนั 67,000                  67,000                  -                            -                            

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 3 -                            -                            8,924,970             10,770,759           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,102,997             863,684                2,369,387             111,218                

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 158                       158                       158                       158                       

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 200,049                225,577                103,442                106,640                

หนีสินหมุนเวยีนอนื 514,935                515,142                95,652                  120,756                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 28,055,741           28,573,856           27,280,392           29,143,388           

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 4,614,933             5,145,467             4,614,933             5,145,467             

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 24,643                  19,511                  724                       -                            

หุน้กู ้ 13 14,590,591           19,588,046           14,590,591           19,588,046           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 3,307,754             2,581,912             943,618                773,969                

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 608,960                632,664                129,338                149,060                

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,480,489             3,447,624             272,302                292,264                

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 3 68,327                  71,599                  30,628                  38,942                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 25,695,697           31,486,823           20,582,134           25,987,748           

รวมหนีสิน 53,751,438           60,060,679           47,862,526           55,131,136           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(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             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

หุน้สามญั 15,687,155,144 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 

(31 ธันวาคม 2561: หุน้สามญั 15,668,956,048 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท) 1,568,716             1,566,896             1,568,716             1,566,896             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 25,180,347           24,741,067           25,117,423           24,678,143           

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 305,000                305,000                -                            -                            

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนทีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (2,683,558)            (2,683,558)            -                            -                            

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 44,984,630           37,657,404           20,855,539           8,881,694             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,958,759             8,557,476             2,473,155             2,496,077             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,489,716           70,320,107           50,190,655           37,798,632           

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,112,989             3,117,965             -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80,602,705           73,438,072           50,190,655           37,798,632           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 134,354,143         133,498,751         98,053,181           92,929,768           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 18,691,896           17,526,812                 3,517,060             3,298,843                

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 721,954                723,341                      -                           -                              

รายไดอื้น 

ดอกเบียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 41,452                  22,477                        92,934                  76,307                     

เงินปันผลรับ 4, 5, 6 9,304                    13,100                        2,391,725             1,788,905                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน 1,655                    -                                 -                           -                              

อืน ๆ 222,791                206,437                      312,080                286,094                   

รวมรายไดอื้น 275,202                242,014                      2,796,739             2,151,306                

รวมรายได้ 19,689,052           18,492,167                 6,313,799             5,450,149                

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 13,014,670           12,156,684                 2,205,267             2,048,316                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 4,137,583             3,781,653                   1,073,154             936,325                   

รวมค่าใช้จ่าย 17,152,253           15,938,337                 3,278,421             2,984,641                

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,536,799             2,553,830                   3,035,378             2,465,508                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.2 198,922                348,079                      -                           -                              

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,735,721             2,901,909                   3,035,378             2,465,508                

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (261,647)               (293,626)                    (289,232)              (315,527)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,474,074             2,608,283                   2,746,146             2,149,981                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (502,878)               (459,153)                    (76,853)                (67,418)                   

กําไรสําหรับงวด 1,971,196             2,149,130                   2,669,293             2,082,563                

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,865,336             2,042,568                   2,669,293             2,082,563                

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 105,860                106,562                      

1,971,196             2,149,130                   

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 18 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12 0.13 0.17 0.13

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 15,670,956,993    15,512,380,541          15,670,956,993    15,512,380,541       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 1,971,196             2,149,130                   2,669,293             2,082,563                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (346)                      (36,495)                      (3,159)                  (43,086)                   

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ (54,294)                 94,712                        -                           -                              

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม 4.1 (4,345)                   (151,362)                    -                           -                              

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (58,985)                 (93,145)                      (3,159)                  (43,086)                   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (58,985)                 (93,145)                      (3,159)                  (43,086)                   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,912,211             2,055,985                   2,666,134             2,039,477                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,807,620             1,947,723                   2,666,134             2,039,477                

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 104,591                108,262                      

1,912,211             2,055,985                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 38,484,500           36,343,815                 7,212,161             6,917,977                

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 1,474,253             1,506,702                   -                           -                              

รายไดอื้น 

ดอกเบียรับและกาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 61,303                  33,570                        166,856                151,025                   

เงินปันผลรับ 4, 5, 6 9,304                    16,300                        5,415,935             4,807,752                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน 4.1 7,618,994             -                                 11,250,318           -                              

อืน ๆ 448,165                394,644                      634,740                583,872                   

รวมรายไดอื้น 8,137,766             444,514                      17,467,849           5,542,649                

รวมรายได้ 48,096,519           38,295,031                 24,680,010           12,460,626              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 26,504,970           24,597,666                 4,505,715             4,190,787                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 8,432,181             7,498,356                   2,215,568             1,931,265                

รวมค่าใช้จ่าย 34,937,151           32,096,022                 6,721,283             6,122,052                

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 13,159,368           6,199,009                   17,958,727           6,338,574                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.2 484,451                715,833                      -                           -                              

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 13,643,819           6,914,842                   17,958,727           6,338,574                

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (549,981)               (610,776)                    (608,679)              (658,435)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,093,838           6,304,066                   17,350,048           5,680,139                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (2,570,142)            (1,107,210)                 (2,399,122)           (326,012)                 

กําไรสําหรับงวด 10,523,696           5,196,856                   14,950,926           5,354,127                

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,304,307           4,961,929                   14,950,926           5,354,127                

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 219,389                234,927                      

10,523,696           5,196,856                   

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 18 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.66 0.32 0.95 0.35

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 15,669,962,048    15,501,727,723          15,669,962,048    15,501,727,723       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 10,523,696           5,196,856                   14,950,926           5,354,127                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,712                    (83,752)                      (496)                     (82,152)                   

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ (82,947)                 26,451                        -                           -                              

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม 4.1 (494,878)               (220,819)                    -                           -                              

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (574,113)               (278,120)                    (496)                     (82,152)                   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (574,113)               (278,120)                    (496)                     (82,152)                   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 9,949,583             4,918,736                   14,950,430           5,271,975                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,732,026             4,683,314                   14,950,430           5,271,975                

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 217,557                235,422                      

9,949,583             4,918,736                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน(ตาํกวา่)ทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอนื หุน้กู้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกวา่ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น ผูถื้อหุน้ องคป์ระกอบ อนืของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ทีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 1,549,096         20,572,873       305,000            (2,683,447)        175,822            34,314,505       218,427            7,336,861         (31,890)                 819,767            494,185            8,837,350         63,071,199       2,799,915         65,871,114       

แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 14 7,351                1,713,381         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            -                        -90,581 (90,581)             1,630,151         -                        1,630,151         

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        4,961,929         -                        -                        -                            -                        -                        -                        4,961,929         234,927            5,196,856         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        (83,752)             -                        25,956                  (220,819)           -                        (278,615)           (278,615)           495                   (278,120)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        4,961,929         (83,752)             -                        25,956                  (220,819)           -                        (278,615)           4,683,314         235,422            4,918,736         

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        -                        -                        (3,561,235)        -                        -                        -                            -                        -                        -                        (3,561,235)        -                        (3,561,235)        

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            (3,304)               -                        (3,304)               (3,304)               -                        (3,304)               

การเปลยีนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุม

   - การซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                        -                        -                        (40)                    -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        -                        (40)                    (5,565)               (5,605)               

   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        -                        -                        (202,201)           (202,201)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 1,556,447         22,286,254       305,000            (2,683,487)        175,822            35,715,199       134,675            7,336,861         (5,934)                   595,644            403,604            8,464,850         65,820,085       2,827,571         68,647,656       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน(ตาํกวา่)ทุน ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดั ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอนื หุน้กู้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกวา่ จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ส่วนเกินทุน แปลงค่า ของส่วนของ แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง ในหลกัทรัพย์ จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น ผูถื้อหุน้ องคป์ระกอบ อนืของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ทีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 1,566,896         24,741,067       305,000            (2,683,558)        175,822            37,657,404       121,486            7,819,634         (47,133)                 388,642            274,847            8,557,476         70,320,107       3,117,965         73,438,072       

แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 14 1,820                439,280            -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            -                        (22,426)             (22,426)             418,674            -                        418,674            

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        10,304,307       -                        -                        -                            -                        -                        -                        10,304,307       219,389            10,523,696       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        3,730                -                        (81,133)                 (494,878)           -                        (572,281)           (572,281)           (1,832)               (574,113)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        10,304,307       3,730                -                        (81,133)                 (494,878)           -                        (572,281)           9,732,026         217,557            9,949,583         

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        -                        -                        (2,977,081)        -                        -                        -                            -                        -                        -                        (2,977,081)        -                        (2,977,081)        

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            (4,010)               -                        (4,010)               (4,010)               -                        (4,010)               

การเปลยีนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุม

   - การซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        -                        -                        (744)                  (744)                  

   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        -                        -                        (221,789)           (221,789)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 1,568,716         25,180,347       305,000            (2,683,558)        175,822            44,984,630       125,216            7,819,634         (128,266)               (110,246)           252,421            7,958,759         77,489,716       3,112,989         80,602,705       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม ส่วนเกิน(ตาํกวา่)ทุน หุน้กู้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการวดั ส่วนเกินทุน แปลงสภาพ - รวมองคป์ระกอบ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบ อนืของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ทีดิน ทีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 1,549,096         20,509,949       175,822            7,943,891         217,348                2,083,944         494,185            2,795,477 32,974,235

แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 14 7,351                1,713,381         -                        -                        -                            -                        (90,581)             (90,581)             1,630,151         

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        5,354,127         -                            -                        -                        -                        5,354,127         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (82,152)                 -                        -                        (82,152)             (82,152)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        5,354,127         (82,152)                 -                        -                        (82,152)             5,271,975         

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        (3,561,235)        -                            -                        -                        -                        (3,561,235)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 1,556,447         22,223,330       175,822            9,736,783         135,196                2,083,944         403,604            2,622,744         36,315,126       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 1,566,896         24,678,143       175,822            8,881,694         137,286                2,083,944         274,847            2,496,077 37,798,632

แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 14 1,820                439,280            -                        -                        -                            -                        (22,426)             -22,426 418,674

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        14,950,926       -                            -                        -                        -                        14,950,926       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (496)                      -                        -                        (496)                  (496)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        14,950,926       (496)                      -                        -                        (496)                  14,950,430       

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                        -                        (2,977,081)        -                            -                        -                        -                        (2,977,081)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 1,568,716         25,117,423       175,822            20,855,539       136,790                2,083,944         252,421            2,473,155         50,190,655       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 13,093,838           6,304,066                   17,350,048           5,680,139                

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,765,938             2,643,796                   511,286                501,172                   

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 3,626                    13,892                        269                       3,088                       

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของ

   ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 2,537                    4,220                          779                       -                              

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 70,120                  89,362                        (1,805)                  39,146                     

กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                            (3,008)                        -                           (3,008)                     

ค่าเผอืการปรับลดราคาทุนของสินคา้ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

   ของสินคา้คงเหลือ 6,647                    4,388                          325                       295                          

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (147,849)               (144,414)                    (64,774)                (59,739)                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอืน -                            17,975                        -                           -                              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (484,451)               (715,833)                    -                           -                              

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพตดัจาํหน่าย 9,344                    14,567                        9,344                    14,568                     

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน (7,618,994)            -                                 (11,250,318)         -                              

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,120                    (1,614)                        (781)                     (543)                        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 11,391                  (13,732)                      11,391                  (27,945)                   

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินจากการยตุิโครงการให้

   การรักษาพยาบาลตลอดชีพ 25,349                  -                                 19,876                  -                              

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 757,697                100,850                      169,949                19,741                     

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 28,246                  21,238                        6,925                    5,574                       

ดอกเบียรับ (61,303)                 (33,570)                      (166,856)              (151,026)                 

เงินปันผลรับ (9,304)                   (16,300)                      (5,415,935)           (4,807,752)              

ดอกเบียจ่าย 549,981                610,776                      608,679                658,435                   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 9,007,933             8,896,659                   1,788,402             1,872,145                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพมิขนึ)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (582,187)               (250,321)                    (226,160)              (130,243)                 

สินคา้คงเหลือ 75,503                  109,507                      12,263                  14,144                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (10,894)                 3,413                          -                           -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (15,265)                 (40,788)                      144                       493                          

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (340,423)               (233,969)                    (112,186)              1,990                       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (275,279)               (261,248)                    (103,367)              (216,135)                 

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 98,618                  132,211                      41,854                  54,865                     

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,184                    (36,348)                      (24,552)                (29,623)                   

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (39,129)                 (24,033)                      (301)                     (2,607)                     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (3,272)                   4,561                          (8,314)                  (7,110)                     

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,916,789             8,299,644                   1,367,783             1,557,919                

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 53,390                  32,297                        159,442                152,579                   

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (473,689) (479,169) (534,813)              (529,387)                 

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 5,311                    11,058                        -                           -                              

จ่ายภาษีเงินได้ (1,205,633)            (1,122,971)                 (162,010)              (241,033)                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,296,168             6,740,859                   830,402                940,078                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขนึ (3,337)                   (1,239)                        (3)                         (2)                            

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัเพมิขนึ (1,214)                   (479)                           -                           -                              

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 341,822                311,827                      5,415,935             4,807,752                

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน (33,104)                 (3,078)                        (400,232)              (435)                        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน 12,721,772           -                                 12,710,118           -                              

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยลดลง(เพมิขนึ) -                            -                                 (344,706)              198,933                   

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                            -                                 (390,000)              (385,000)                 

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                            -                                 414,832                349,645                   

เงินสดจ่ายซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (58)                        (1,747)                        (58)                       (1,747)                     

เงินสดรับสุทธิจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9,774                    9,413                          1,596                    857                          

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,754,886)            (3,180,700)                 (713,995)              (752,910)                 

เงินสดจ่ายซือสิทธิการเช่า (167,927)               (5,000)                        -                           -                              

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (224,693)               (115,270)                    (110,929)              (41,165)                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 8,888,149             (2,986,273)                 16,582,558           4,175,928                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                            -                                 (1,845,789)           (1,672,469)              

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงินเพมิขนึ(ลดลง) (5,846,272)            900,276                      (5,800,000)           900,000                   

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,539,952)            (758,262)                    (1,539,952)           (758,262)                 

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนีสญัญาเช่าการเงิน (9,396)                   (12,412)                      (906)                     (2,580)                     

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (744)                      (2,031)                        -                           -                              

เงินปันผลจ่าย (2,977,632)            (3,561,357)                 (2,977,632)           (3,561,357)              

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (215,313)               (200,869)                    -                           -                              

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (10,589,309)          (3,634,655)                 (12,164,279)         (5,094,668)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 4,595,008             119,931                      5,248,681             21,338                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 5,033,518             5,091,153                   2,295,456             2,618,964                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 9,628,526             5,211,084                   7,544,137             2,640,302                

-                            -                           

ขอ้มูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยซื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14,722                  11,781                        966                       -                              

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพมิขนึ(ลดลง) (115,096)               15,481                        13,599                  (23,576)                   

เจา้หนีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงานเพิมขนึ(ลดลง) 115,290                12,363                        76,946                  (1,374)                     

เงินปันผลคา้งจ่ายเพมิขนึ(ลดลง) 5,886                    1,210                          (551)                     (122)                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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