
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,827,520           19,666,366         7,131,179           17,332,843         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 6,739,334           7,191,782           899,778              943,514              

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                          -                          3,181,767           3,350,769           

สินคา้คงเหลือ 1,688,464           1,855,166           107,270              100,517              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4 1,062,297           1,272,926           85                        85                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,669                26,565                -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,341,284         30,012,805         11,320,079         21,727,728         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 4,556                  5,276                  -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 5 598,750              603,490              352,605              303,393              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 929,614              938,546              70,815                70,815                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          57,997,895         57,997,643         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                          -                          796,318              854,622              

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

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 80,341,527         81,313,253         13,582,337         13,780,218         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 3,072,742           3,314,807           800,207              862,806              

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,308,317           1,355,627           657,911              685,520              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 99,176                92,924                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3 584,817              511,406              63,215                30,961                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 104,841,641       106,037,446       75,063,387         75,328,037         

รวมสินทรัพย์ 124,182,925       136,050,251       86,383,466         97,055,765         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 11 4,229,319           4,450,043           706,044              809,807              

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3 4,309,735           3,709,802           880,951              755,129              

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 -                          107,467              -                          107,467              

   - หนีสินตามสัญญาเช่า 13 202,307              319,831              80,699                126,883              

   - หุน้กู้ 14 2,499,670           -                          2,499,670           -                          

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 75,400                82,600                -                          -                          

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 3 -                          -                          10,767,603         11,296,481         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 499,013              1,705,088           -                          1,102,126           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 169,712              185,460              94,151                102,734              

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 15 -                          7,206                  -                          7,206                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 634,210              652,854              160,318              185,915              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 12,619,366         11,220,351         15,189,436         14,493,748         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 1,000,000           6,000,000           1,000,000           6,000,000           

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 13 3,087,794           3,141,862           564,415              582,735              

หุน้กู ้ 14 12,095,252         14,593,850         12,095,252         14,593,850         

ประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 1,290,404           1,287,272           1,116,248           1,117,091           

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,555,499           4,394,895           1,449,109           1,403,897           

รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 516,990              561,520              124,631              140,463              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,291,983           3,324,432           185,102              179,145              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3 67,875                63,370                31,909                31,938                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 25,905,797         33,367,201         16,566,666         24,049,119         

รวมหนีสิน 38,525,163         44,587,552         31,756,102         38,542,867         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 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           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

     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 (2,699,604)          (2,699,611)          -                          -                          

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,142,062         47,099,526         20,553,263         24,498,891         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 11,395,053         11,274,144         2,205,900           2,145,806           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 82,073,636         87,910,184         54,627,364         58,512,898         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,584,126           3,552,515           -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 85,657,762         91,462,699         54,627,364         58,512,898         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 124,182,925       136,050,251       86,383,466         97,055,765         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 16,442,998       13,079,657       2,482,959         2,042,105         

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 720,184            706,968            -                        -                        

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 3, 5.1, 6.1, 7 4,575                4,791                2,242,456         1,626,099         

อืน ๆ 3 234,144            190,182            276,520            220,330            

รวมรายไดอื้น 238,719            194,973            2,518,976         1,846,429         

รวมรายได้ 17,401,901       13,981,598       5,001,935         3,888,534         

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 11,761,517       9,853,296         1,789,838         1,480,539         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3,539,171         3,131,074         859,038            726,348            

รวมค่าใช้จ่าย 15,300,688       12,984,370       2,648,876         2,206,887         

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,101,213         997,228            2,353,059         1,681,647         

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 5,187                (36,726)             -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 32,698              11,976              59,784              64,985              

ตน้ทุนทางการเงิน (188,118)           (217,914)           (165,690)           (198,436)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,950,980         754,564            2,247,153         1,548,196         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (382,791)           (226,092)           (395)                  (4,406)               

กาํไรสําหรับงวด 1,568,189         528,472            2,246,758         1,543,790         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,452,166         457,821            2,246,758         1,543,790         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 116,023            70,651              

1,568,189         528,472            

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 18

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.09 0.03 0.14 0.10

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) ############ ############ ############ ############

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 1,568,189         528,472            2,246,758         1,543,790         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 30,055              (91,672)             -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม -                        (3,138)               -                        -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 30,055              (94,810)             -                        -                        

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 33,263              60,228              29,978              31,594              

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,263              60,228              29,978              31,594              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 63,318              (34,582)             29,978              31,594              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,631,507         493,890            2,276,736         1,575,384         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,514,573         424,753            2,276,736         1,575,384         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 116,934            69,137              

1,631,507         493,890            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3 31,754,152       31,961,933       4,814,998         5,222,926         

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3 1,436,447         1,564,972         -                        -                        

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 3, 5.1, 6.1, 7 4,575                4,791                4,762,444         5,814,028         

อืน ๆ 3 487,612            453,271            526,696            525,683            

รวมรายไดอื้น 492,187            458,062            5,289,140         6,339,711         

รวมรายได้ 33,682,786       33,984,967       10,104,138       11,562,637       

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและตน้ทุนขาย 3 22,812,078       22,801,729       3,449,693         3,543,153         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 6,823,050         6,989,795         1,616,530         1,563,221         

รวมค่าใช้จ่าย 29,635,128       29,791,524       5,066,223         5,106,374         

กาํไรจากการดาํเนินงาน 4,047,658         4,193,443         5,037,915         6,456,263         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 8,063                180,900            -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 46,062              23,357              101,414            131,349            

ตน้ทุนทางการเงิน (383,065)           (446,115)           (339,772)           (423,710)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,718,718         3,951,585         4,799,557         6,163,902         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (712,773)           (731,792)           (4,772)               (22,366)             

กาํไรสําหรับงวด 3,005,945         3,219,793         4,794,785         6,141,536         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,790,830         3,025,869         4,794,785         6,141,536         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 215,115            193,924            

3,005,945         3,219,793         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 18

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.18 0.19 0.30 0.39

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 3,005,945         3,219,793         4,794,785         6,141,536         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศ 100,460            41,587              -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม -                        2,449                -                        -                        

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 100,460            44,036              -                        -                        

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 20,959              (11,541)             60,094              (11,268)             

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,959              (11,541)             60,094              (11,268)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 121,419            32,495              60,094              (11,268)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,127,364         3,252,288         4,854,879         6,130,268         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,911,740         3,057,680         4,854,879         6,130,268         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 215,624            194,608            

3,127,364         3,252,288         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,718,718         3,951,585         4,799,557         6,163,902         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,165,203         3,188,142         672,250            659,677            

รายการตดับญัชีสินทรัพย์ 3,572                5,812                -                        2,509                

กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า (2,976)               -                        -                        -                        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 5,782                -                        4,963                -                        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตดัจาํหน่ายของภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 9,249                2,040                -                        21                     

หนีสูญและผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน(กลบัรายการ) 25,069              22,519              (13,785)             9,442                

ค่าเผือ(กลบัรายการ)การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

  มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 7,902                (2,302)               1,259                274                   

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย (138,650)           (138,463)           (61,888)             (63,453)             

(กาํไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 18,042              (51,230)             18,699              (51,230)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,063)               (180,900)           -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 1,072                1,271                1,072                1,271                

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 588                   (4,666)               4,151                (3,085)               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (7,565)               (5,571)               (7,565)               (5,571)               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ 28,218              23,128              23,676              18,817              

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 210,478            200,723            53,502              53,317              

ค่าใชจ่้ายวนัหยดุพนกังาน 23,365              (85,904)             (2,869)               (38,762)             

รายไดท้างการเงิน (46,062)             (23,357)             (101,414)           (131,349)           

เงินปันผลรับ (4,575)               (4,791)               (4,762,444)        (5,814,028)        

ตน้ทุนทางการเงิน 383,065            446,115            339,772            423,710            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 7,392,432         7,344,151         968,936            1,225,462         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิมขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 428,750            1,841,482         56,646              480,531            

สินคา้คงเหลือ 158,800            (38,789)             (8,012)               12,715              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,896                (21,307)             -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 21,625              46,268              808                   (141)                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (122,101)           (1,458,986)        (10,698)             (206,913)           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 580,571            (2,673,335)        133,426            (727,074)           

รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 78,372              89,941              37,473              49,673              

หนีสินหมุนเวียนอืน (24,753)             (125,998)           (24,460)             (62,526)             

ประมาณการหนีสินโครงการใหก้ารรักษาพยาบาลตลอดชีพ (25,086)             320,354            (24,519)             296,381            

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (49,874)             (43,920)             (8,290)               (19,303)             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4,505                (10,416)             (29)                    331                   

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,446,137         5,269,445         1,121,281         1,049,136         

เงินสดรับจากรายไดท้างการเงิน 44,657              20,804              102,289            132,128            

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (314,846) (420,398) (330,543)           (463,937)           

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 3,563                27,030              -                        -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (2,053,882)        (672,856)           (1,149,025)        (194,450)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,125,629         4,224,025         (255,998)           522,877            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง 211,286            66,682              -                        137                   

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง(เพิมขึน) 720                   (2,219)               -                        -                        

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 21,570              387,294            4,762,444         5,813,893         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (252)                  (3,509,870)        

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (5,000)               (5,000)               -                        -                        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10,000              -                        -                        -                        

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ยลดลง(เพิมขึน) -                        -                        171,018            (602,742)           

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (160,000)           

รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        63,852              3,180,417         

เงินสดจ่ายซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (25)                    (87)                    (25)                    (87)                    

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 20,517              19,129              2,414                7,092                

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,840,079)        (3,669,427)        (413,425)           (759,159)           

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (114,810)           (136,537)           (58,032)             (62,770)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,695,821)        (3,340,165)        4,527,994         3,906,911         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัเพมิขึน(ลดลง) (7,200)               16,900              -                        -                        

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        (528,878)           (3,566,520)        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน -                        3,177,195         -                        3,200,000         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        5,000,000         -                        5,000,000         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,107,467)        (85,974)             (5,107,467)        (85,974)             

เงินสดจ่ายชาํระเพือไถ่ถอนหุน้กู ้ -                        (5,000,000)        -                        (5,000,000)        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (236,025)           (270,620)           (95,766)             (82,725)             

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,771)               (9,925)               -                        -                        

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,000              -                        -                        -                        

เงินปันผลจ่าย (8,741,549)        (4,754,396)        (8,741,549)        (4,754,396)        

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (192,642)           (224,802)           -                        -                        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (14,268,654)      (2,151,622)        (14,473,660)      (5,289,615)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9,838,846)        (1,267,762)        (10,201,664)      (859,827)           

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 9,827,520         3,428,450         7,131,179         1,607,463         

ขอ้มูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 53,155              372,105            17,297              1,309                

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

   เงินประกนัผลงานลดลง (98,623)             (830,490)           (93,065)             (341,260)           

เงินปันผลคา้งรับเพิมขึน -                        147                   -                        135                   

เงินปันผลคา้งจ่ายเพิมขึน(ลดลง) 6,109                23,518              (1,136)               13,164              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14                     14                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่ง

ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ องคป์ระกอบอนื ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

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

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น ผูถื้อหุน้ อนืของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถอืหุน้ บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุน ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัร่วม ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย 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 -                        -                        -                        -                        -                        3,025,869         -                        -                        -                        -                        -                        3,025,869         193,924            3,219,793         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        (11,541)             -                        40,903              2,449                31,811              31,811              684                   32,495              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        3,025,869         (11,541)             -                        40,903              2,449                31,811              3,057,680         194,608            3,252,288         

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

ส่วนแบ่งดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ

   ทีถือเป็นตราสารทุนของบริษทัร่วม -                        -                        -                        -                        -                        (3,700)               -                        -                        -                        -                        -                        (3,700)               -                        (3,700)               

การเปลยีนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย

   - การซือเงินลงทุนเพมิเติมในบริษทัย่อย -                        -                        -                        (6,860)               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (6,860)               (3,065)               (9,925)               

   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (235,355)           (235,355)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,700,477)       175,822            43,033,342       45,992              8,828,888         (113,119)           (169,158)           8,592,603         81,161,593       3,247,533         84,409,126       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินมูลค่า ผลสะสมของ ผลต่างจากการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ เงินลงทุนทีสูงกวา่ จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน แปลงค่า รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ปรับโครงสร้าง มูลค่าตามบญัชีของ สาํรอง มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา งบการเงินทีเป็น อนืของส่วน ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั การถอืหุน้ บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุน ทีดิน เงินตราต่างประเทศ ของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - ตามทีรายงานไว้เดมิ 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 -                        -                        -                        -                        -                        2,790,830         -                        -                        -                        -                        2,790,830         215,115            3,005,945         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        19,018              -                        101,891            120,909            120,909            510                   121,419            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        2,790,830         19,018              -                        101,891            120,909            2,911,739         215,625            3,127,364         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        -                        -                        (8,740,413)       -                        -                        -                        -                        (8,740,413)       -                        (8,740,413)       

การเปลยีนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย

   - การซือเงินลงทุนเพมิเติมในบริษทัย่อย -                        -                        -                        7                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        7                       (3,778)               (3,771)               

   - การลงทุนในบริษทัย่อยแห่งใหม่ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        20,000              20,000              

   - การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (199,887)           (199,887)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 1,589,200         30,166,103       305,000            (2,699,604)       175,822            41,142,062       79,560              11,372,110       (56,617)             11,395,053       82,073,636       3,584,126         85,657,762       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม ผลสะสมของ

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - การปรับ ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง มูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา อนืของส่วน 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 -                        -                        -                        6,141,536         -                        -                        -                        6,141,536         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (11,268)             -                        (11,268)             (11,268)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        6,141,536         (11,268)             -                        (11,268)             6,130,268         

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 1,589,200         30,103,179       175,822            19,555,692       59,423              2,083,944         2,143,367         53,567,260       

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 -                        -                        -                        4,794,785         -                        -                        -                        4,794,785         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        60,094              -                        60,094              60,094              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        4,794,785         60,094              -                        60,094              4,854,879         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                        -                        -                        (8,740,413)       -                        -                        -                        (8,740,413)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 1,589,200         30,103,179       175,822            20,553,263       121,956            2,083,944         2,205,900         54,627,364       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้


