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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์ของ 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) (บัญชี 1 และ บัญชี 2) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ

เรียกว่า  “บริษัท” หรือ “IMH”) ครัง้ท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จาํนวนไม่ตํ่ากว่า 600 

เตียง ภายใตบ้รษิัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จาํกดั (“บรษิัทใหม่”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมี

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย ์จาํกัด (“PCH”) ถือหุ้นรอ้ยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ เพ่ือดาํเนินกิจการ

เก่ียวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้งอาคารและดาํเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง คิด

เป็นมลูค่าเงินลงทนุไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รายการ”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจึงขอแจง้รายละเอียดของรายการตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2551 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 

(และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1: สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 

2547 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2547 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

IMH 

99.99% 

บริษัท สุขสวัสดิก์ารแพทย ์จาํกัด  

(“โรงพยาบาลประชาพัฒน”์, “PCH”)  

80.00% 

99.99% 

บรษิัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร ์จาํกดั 

บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบร่ิง จาํกัด 

(“บริษทัใหม่”) 

ลงทนุในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) 
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1. วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

บริษัทจะเริ่มดาํเนินการภายหลงัจากท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งจะจดัใหม้ี

ขึน้ในวันท่ี 30 เมษายน 2565 โดยในเบือ้งตน้ บริษัทคาดว่าหากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว คาดว่า

ระยะเวลาการดาํเนินการไดด้งันี ้

 ขั้นตอนการดาํเนินการ กาํหนดการ (โดยประมาณ) 

1 จดัหาแหล่งเงินทนุ 
ไตรมาส 2 ปี 2565 –  

ไตรมาส 1 ปี 2566 
2 การจดัตัง้บรษิัทย่อยทางออ้มแห่งใหม ่

3 การลงนามในสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวเมื่อแหล่งเงินทนุชดัเจน 

4 การออกแบบต่าง ๆ และดาํเนินการเก่ียวกบัการยื่นรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(Environment Impact Assessment: EIA) การขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร และ

การคดัเลือกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ไตรมาส 1 ปี 2566 

5 การดาํเนินการก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเขม็ งานโครงสรา้งอาคาร งานระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคาร ตกแตง่ภายใน และงานภมูิทศัน ์

ปี 2566 – ปี 2567 

6 การขออนญุาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดใชอ้าคารและการเปิดใชส้ถานพยาบาล ไตรมาส 4 ปี 2567 

7 IMH BEARING Hospital เปิดดาํเนินการ ไตรมาส 1 ปี 2568 

  รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี 

ปัจจบุนั บรษิัทอยู่ระหว่างการศกึษาและเตรียมการสาํหรบัขัน้ตอนท่ี 1 - 3 ของตารางขา้งตน้  

 

2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

2.1   ผูล้งทนุพฒันาโครงการ:  บรษิัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จาํกดั (“บรษิัทใหม่”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย

ทางอ้อมท่ีจะจัดตั้งขึน้ใหม่ จะเป็นผู้เช่าท่ีดินและลงทุนในโครงการ IMH 

BEARING Hospital โดยบรษิัทใหม่จะมีรายละเอียดเบือ้งตน้ดงันี ้

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 

100 บาท 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 

1. บรษิัท สขุสวสัดิ์การแพทย ์จาํกดั (“PCH”) 

   (IMH ถือหุน้ PCH รอ้ยละ 99.99) 

400,000 80.00 

2. นางสาวสรภา โสภารตัน ์ 50,000 10.00 

3. นายพรนรศิ ชวนไชยสิทธิ ์ 50,000 10.00 

รวม 500,000 100.00 
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ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นรายท่ี 2-3 ข้างต้น ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัท ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโรงพยาบาล 

กรรมการบรษิัท นายสิทธิวัตน ์กาํกัดวงษ์ และนางสาวปรมาภรณ ์ปวโรจนก์ิจ (ทั้งสองท่าน

เป็นกรรมการของ IMH และ PCH) 

แหล่งเงินทนุในการจดัตัง้บรษิัท เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย 

2.2   ผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน และความสมัพนัธ:์  (1) นายพรนริศ ชวนไชยสิทธ์ิ (2) นางสาวเพ็ญสุดา ชวนไชยสิทธิ์ และ (3) 

นายชยะบรูณ ์ชวนไชยสิทธิ์  

ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัท ตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั 

2.3   ผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้งและความสมัพนัธ:์  ยังไม่ไดก้าํหนด เน่ืองจากบริษัทจะเริ่มสรรหาและคัดเลือกผูร้บัเหมา/ผู้รับ

จา้ง หลงัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหท้าํรายการแลว้  

อย่างไรก็ตาม ผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้ง จะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัท ตาม

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ 

บริษัทมีความประสงคจ์ะลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จาํนวน 

ไม่ตํ่ากว่า 600 เตียง ภายใตบ้ริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จาํกัด (“บริษัทใหม่”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มท่ีจะ

จดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมีบรษิัท สขุสวสัดิ์การแพทย ์จาํกดั (“PCH”) ถือหุน้รอ้ยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้  เพ่ือ

ดาํเนินกิจการเก่ียวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้งอาคารและดาํเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็ม

เอช แบริ่ง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รายการ”) เพ่ือขยายธุรกิจและเพ่ิม

ความสามารถในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล  

ทั้งนี ้รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2551 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 

ตุลาคม 2547 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยมีรายละเอียดการ
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คาํนวณขนาดรายการ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบรษิัท ดงันี ้

หลักเกณฑ ์ สูตรคาํนวณ 
การ

คาํนวณ 

ขนาด

รายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สินทรพัยท่ี์มี

ตวัตนสทุธิ (Net tangible 

asset – NTA) 

NTA ของสินทรพัยท่ี์ไดม้า x สดัส่วนท่ีไดม้า x 100 
ไม่สามารถคาํนวณได ้

เพราะยงัไม่ไดจ้ดัตัง้บรษิัท NTA ของบรษิัท 

2. เกณฑก์าํไรสทุธิจากการ

ดาํเนินงาน 

กาํไรสทุธิของสินทรพัยที์ไดม้า x สดัส่วนท่ีไดม้า x 100 ไม่สามารถคาํนวณได ้

เพราะยงัไม่ไดจ้ดัตัง้บรษิัท กาํไรสทุธิของบรษิัท 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของส่ิง

ตอบแทน 

มลูค่าส่ิงตอบแทน x 100 5,500.00 
466.06% 

สินทรพัยร์วมของบรษิัท 1,180.10 

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุท่ีออก

เพ่ือชาํระราคาสินทรพัย ์

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือชาํระคา่สินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถคาํนวณได ้

เน่ืองจากไมม่ีการออกหุน้

ใหม ่จาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ของบรษิัท 

 

การตกลงเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้มีขนาดรายการรวมสงูสดุคาํนวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิง

ตอบแทน เท่ากับรอ้ยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกบัขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 

เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มลูค่า 23.36 ลา้นบาท จะทาํใหม้ีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 468.04 

ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 4 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 100 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว

เขา้หลกัเกณฑย์กเวน้ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ขอ้ 24 ทกุขอ้ จึงไม่เขา้ข่ายการเขา้จดทะเบียน

กบัตลาดหลกัทรพัยโ์ดยออ้ม เน่ืองจาก 

1. ธุรกิจทีไ่ด้มามีลักษณะของธุรกิจทีค่ล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท 

การทาํรายการครัง้นี ้เป็นการลงทุนใน IMH BEARING Hospital ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจของบรษิัทคือ 

การให้บริการสถานพยาบาลและรกัษาพยาบาลให้กับประชาชนคนทาํงานทั่วไป ซึ่ง IMH BEARING Hospital จะเพ่ิม

ความสามารถในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัท ดังนั้น IMH BEARING Hospital จะช่วยส่งเสริม 

สนบัสนนุ เพ่ิมฐานการรองรบัผูป่้วย และสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ใหก้บัธุรกิจหลกัท่ีบรษิัท และบรษิัทย่อยท่ีดาํเนินการ

อยูใ่นปัจจบุนั 

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงทีส่าํคัญในธุรกิจหลักของบริษัท 

บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี ้IMH BEARING Hospital จะทาํให้

บรษิัทย่อยของบรษิัทขยายความสามารถดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองไดต้่อไป 
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3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย ์

IMH BEARING Hospital เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี ้ 

ภายหลังจากการลงทุนใน IMH BEARING Hospital บริษัทยังคงมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงสถานะเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษัท มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ

ใหบ้รหิารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ (ข) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีองคป์ระกอบและคุณสมบัติตามท่ีกาํหนด (ค) บริษัทมีผู้สอบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) (ง) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉ) บริษัทมีการกระจายการถือหุน้รายย่อยครบถว้น 

และ (ช) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอาํนาจการควบคุม

หรือผู้ถือหุ้นทีมี่อาํนาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท 

อีกทัง้ ภายหลงัจากการลงทุนใน IMH BEARING Hospital บริษัทไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการ

บรษิัทและผูบ้รหิารของบรษิัท  

ดังนั้น บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจัดทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาด

หลกัทรพัย”์) และตอ้งดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อีกทัง้

บริษัทตอ้งแต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผล

ของรายการเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา  

โครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) เป็นการเช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้ง

อาคารและดาํเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง ภายใตบ้รษิัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จาํกดั (“บรษิัทใหม่”) ซึ่ง

เป็นบรษิัทย่อยทางออ้มท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมบีรษิัท สขุสวสัดิ์การแพทย ์จาํกดั (“PCH”) ถือหุน้รอ้ยละ 80.00 ของทนุจด

ทะเบียนและชาํระแลว้ (“บรษิัทใหม่”) คิดเป็นมลูค่าเงนิลงทนุไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รายการ”) 

ท่ีตัง้โครงการ คือ ถนนสขุมุวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ใกลก้บัสถานี BTS แบริ่ง บนท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 14053-14061, 

14084-14092, 4560 (เดิม 1784) และ 8529 (เดิม 8592) หน้าสาํรวจ 955-963, 986-994, 324 และ 606 แขวงบางนา 

เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานครซึ่งบรษิัทจะเขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินประมาณ 12 ไร ่ระยะเวลา 30 ปี โดยบรษิัทมีสิทธิ

ขอขยายระยะเวลาต่อไปไดอี้ก 30 ปี โดยจะตกลงค่าเช่ากนัใหม ่ 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หมายเลข 3 

 
30 

งบประมาณการลงทุนของโครงการ IMH BEARING Hospital ซึ่งบริษัทอา้งอิงจากการประมาณการโดยบริษัท

สถาปนิกผูอ้อกแบบแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีมีประสบการณใ์นการออกแบบอาคารใหก้บัโรงพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงในประเทศ

ไทย และผูบ้รหิารของบรษิัทนาํมาพิจารณาจดัทาํประมาณการลงทนุก่อสรา้ง ซึ่งจะมีจาํนวนเตียงไม่ตํ่ากว่า 600 เตียงและ

พืน้ท่ีประมาณ 90,000 ตารางเมตร รว่มกบัการสอบราคากบัผูร้บัจา้ง (Supplier) ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 

รายการ เงนิลงทนุ 

โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน - ค่าหนา้ดินและค่าเช่ารวม 30 ปี 450 

2. งานก่อสรา้งอาคารและงานระบบ (ประมาณการโดยอา้งอิงบรษิัทสถาปนิกผูอ้อกแบบแห่งหน่ึง) 4,355 

3. อปุกรณแ์ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 560 

4. อปุกรณส์าํนกังานและอ่ืน ๆ  135 

รวมไม่เกิน 5,500 

ทัง้นี ้จาํนวนเงินตามตารางดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ

บริษัทสามารถเปล่ียนแปลงวงเงินท่ีประมาณการไวแ้ต่ละประเภทในตารางขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่เกิน

วงเงินรวมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท 

IMH BEARING Hospital จะเป็นโรงพยาบาลท่ีจะใหบ้รกิารทางการแพทยแ์บบครบวงจร ท่ีเจาะกลุ่มลกูคา้ระดบั

ปานกลางท่ีอาศยัในบรเิวณกรุงเทพใต ้รวมถึงกรุงเทพและปรมิณฑล โดยในเบือ้งตน้ เป็นอาคารสงูไม่เกิน 26 ชัน้  ตัง้อยู่บน

ท่ีดินขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินเช่า 30 ปี บริเวณถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ใกลก้ับสถานี BTS แบริ่ง โดย

โรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง จะมีพืน้ท่ีใชส้อยภายในอาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร สามารถรองรบัผูป่้วยในได ้

ไม่ต ํ่ากว่า 600 เตียงต่อวนั  

โครงการนีจ้ะทาํใหบ้รษิัทมีรายไดแ้ละมีความสามารถใหบ้รกิารเพ่ิมขึน้ และมีความหลากหลายของการใหบ้รกิาร

ท่ีมากขึน้ และสามารถเขา้รบัการรกัษาโรคท่ีโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง ไดแ้บบแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop service) 

นอกจากนี ้บริษัทจะใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการกลุ่มประกันสงัคม ซึ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีบริษัทมีประสบการณใ์นการ

ใหบ้รกิาร 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการชาํระเงนิ 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนของธุรกรรมการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ประกอบดว้ยมลูค่ารวมของงบประมาณลงทุนของ

โครงการ IMH BEARING Hospital ไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท บรษิัทจะแบ่งชาํระเป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขท่ีจะตกลงกบัผูใ้หเ้ชา่

ท่ีดินและผูร้บัเหมา/ผูจ้า้งในอนาคต โดยจะดาํเนินการคดัเลือกผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้งงานต่าง ๆ หลังจากไดร้บัอนุมตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้แลว้  
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6. มูลค่าของสินทรัพย ์

มลูค่าของสินทรพัย ์เท่ากบัมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ในขอ้ 5 

 

7. เกณฑท์ีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑท่ี์ใชก้าํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนพิจารณาจากการจดัทาํประมาณการลงทุนโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช 

แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) บริษัทอา้งอิงจากการเจรจาต่อรองกับผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน และสาํหรบัมลูค่าของการก่อสรา้ง

อาคารโรงพยาบาล บริษัทอ้างอิงจากการประมาณการโดยบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมี

ประสบการณใ์นการออกแบบอาคารใหก้ับโรงพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทย และผูบ้ริหารของบริษัทนาํมาพิจารณา

จดัทาํประมาณการลงทุนก่อสรา้งโรงพยาบาล ซึ่งจะมีจาํนวนเตียงไม่ตํ่ากว่า 600 เตียงและพืน้ท่ีประมาณ 90,000 ตาราง

เมตร รว่มกบัการสอบราคากบัผูร้บัจา้ง (Supplier) ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

 

8. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. IMH BEARING Hospital จะเพ่ิมความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย จากเดิม 100 เตียงต่อวัน ไปเป็น 

ไม่ต ํ่ากว่า 600 เตียงต่อวนั เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรา้งรายไดใ้นอนาคตของบรษิัท  

2. IMH BEARING Hospital จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการใหบ้ริการทางการแพทย์

ใหก้ับบริษัทไดม้ากขึน้ จากการขยายศูนยท์างการแพทยแ์บบครบวงจรจะช่วยใหผู้ป่้วยสามารถเขา้มารบั

การรกัษาโรคท่ีมีความเฉพาะทางและมีความหลากหลายของการใหบ้ริการ นอกจากนี ้ยงัสามารถรองรบั

ผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มเข้าใช้บริการท่ีบริษัทมี

ประสบการณใ์นการใหบ้รกิาร 

3. ขยายกลุ่มลกูคา้ในการใหบ้ริการในบริเวณโซนกรุงเทพใต ้และสามารถขยายศกัยภาพในการบริการตรวจ

สขุภาพมากขึน้ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทพิจารณาความเส่ียงในการเขา้ทาํรายการ ดงันี ้

1. การจดัหาแหล่งเงินทนุไม่เพียงพอตอ่การดาํเนินโครงการ 

เน่ืองจากมีความจาํเป็นในการเจรจากับเจา้ของท่ีดินท่ีจะใชท้าํโครงการ จึงตอ้งขออนุมัติโครงการจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือสรา้งความมั่นใจให้แก่เจ้าของท่ีดิน และสาํรองท่ีดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในทาํเลท่ีตัง้ท่ีดี 

เหมาะสาํหรบัการลงทุนในโครงการ IMH BEARING Hospital ไว ้อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทยังไม่ไดจ้ด

ทะเบียนสิทธิการเช่ากับกรมท่ีดิน ทาํให้ไม่ไดม้ีภาระผูกพันของเจ้าของท่ีดิน บริษัทจึงยังมีความเส่ียงท่ี 

ผูใ้หเ้ช่าท่ีดิน อาจจะไม่ใหเ้ช่าท่ีดินในอนาคตได ้โดยปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินทุนสาํหรับ

โครงการ ทัง้จากการกูย้ืมสถาบนัการเงิน รวมถึงแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PCH 

ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) ”) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดย 
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PCH อยู่ระหวา่งการเตรียมตวัสาํหรบัเสนอขายหุน้ IPO ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการขออนมุตัิจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์โดยการอนุญาตจะพิจารณาจากความพรอ้มของบริษัทท่ีจะเสนอขายหุน้

สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ไม่ว่าจะเป็นดา้นโครงสรา้งธุรกิจและโครงสรา้งกรรมการ ระบบบญัชี ระบบ

ควบคมุภายใน ฯลฯ รวมถึงผลสาํเรจ็ในการเสนอขายหุน้สามญัภายหลงัการไดร้บัอนญุาต เช่น ระยะเวลาท่ี

สามารถเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไปไดแ้ลว้เสร็จ จาํนวนเงินท่ีสามารถระดมทุนไดจ้ากการเสนอ

ขายซึ่งอาจไม่ครบถว้นตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซึ่งอาจขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สภาวะตลาด

ทุน และปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอ่ืนๆ ณ ขณะนัน้ โดยภายหลังจากการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทจะดาํเนินการขออนุมตัิการทาํ Spin-off ของ PCH และจดัหาแหล่งเงินทุนของโครงการ เมื่อสามารถ

จัดหาแหล่งเงินทุนไดเ้พียงพอ จึงจะดาํเนินการลงทุนตามแผนท่ีวางไว ้อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่ดาํเนินการ

ใดๆ หากยงัไม่มีความชดัเจนของแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอในการดาํเนินโครงการ  

ทั้งนี ้PCH จะเขา้ถือหุน้ใน บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จาํกัด (“บริษัทใหม่”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 

80.00 ในขัน้แรก ดงันัน้ หากมีการเพ่ิมทนุตามสดัส่วน PCH และผูร้ว่มลงทนุรายอ่ืนมีหนา้ท่ีตอ้งจดัหาเงนิทนุ

ตามสดัส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้อ่ืนไม่ไดจ้ดัหาเงินทุนมาเพ่ิมเติม ทาง PCH ซึ่งเป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่อาจเป็นผูจ้ดัหาเงินทุนมาเพ่ิมเติมใหค้รบตามจาํนวน ซึ่งอาจทาํให ้PCH มีสดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทใหม่ มากกว่ารอ้ยละ 80.00 ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ และแหล่งเงินทุนของ

โครงการนี ้ยงัมีความไม่ชดัเจน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของบรษิัทคาดการณไ์วว้่า PCH จะเพ่ิมทนุไม่นอ้ย

กว่าตามสดัส่วน และถือหุน้ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 80.00  

นอกจากนี ้หากบริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามแผนภายในเดือนเมษายน 2567 บริษัทจะ

พิจารณาลดขนาดของโครงการใหเ้หมาะสมกบัเงินทนุท่ีมีหรืออาจพิจารณายกเลิกการดาํเนินโครงการ IMH 

BEARING Hospital ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมติของคณะกรรมการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในลาํดบัต่อไป  

 

2. ขาดประสบการณใ์นการบรหิารกิจการโรงพยาบาลขนาดใหญ่  

บริษัทเริ่มตน้จากธุรกิจใหบ้ริการตรวจสขุภาพและในปี 2564 บริษัทขยายมาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลจากการซือ้

หุน้ของ PCH ซึ่งบริหารโรงพยาบาลประชาพัฒนข์นาด 100 เตียง ในขณะท่ี IMH BEARING Hospital จะ

เป็นการบรหิารโรงพยาบาลขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 เตียง ซึ่งมีขนาดใหญ่ ทาํใหบ้รษิัทซึ่งมีประสบการณบ์ริหาร

โรงพยาบาลประมาณ 1 ปี อาจจะดาํเนินธุรกิจของ IMH BEARING Hospital ไม่เป็นไปตามคาดการณ ์และ

ทาํให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดหมายได ้ทั้งนี ้ท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่เคยมีปัญหาเร่ืองบุคลากรทาง

การแพทยไ์ม่เพียงพอ และคาดว่าจะสามารถสรรหาแพทยเ์พ่ิมเติมไดอ้ย่างเพียงพอ โดยปัจจบุนับรษิัทไดร้บั

การตอบรบัจากนพ.สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้น

สาธารณสุขเป็นอย่างดีเพ่ือให้เขา้มาประจาํการเป็นผู้บริหารระดับสูงและดูแลจัดการโครงการดังกล่าว

โดยเฉพาะ อีกทัง้บรษิัทมุ่งเนน้การรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบับคุลากรทางการแพทยแ์ละแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ

สาขาต่าง ๆ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกและความคล่องตวัในการตรวจรกัษา ทัง้ดา้นอุปกรณเ์คร่ืองมือ

ทางการแพทย ์สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงาน สวัสดิการและค่าตอบแทน และส่งเสริมการ

พฒันาความรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งความผูกพนัระหว่างบุคลากรและองคก์รไดใ้น

ระยะยาว และเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวลง 
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9. แหล่งเงนิทุน 

แหล่งเงนิทนุท่ีใชม้าจากกระแสเงินสดภายในบรษิัท ประมาณ 50 ลา้นบาท การกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และการ

ระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) และ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดย PCH อยู่ระหวา่งการเตรียมตวัสาํหรบัเสนอขายหุน้ IPO ดงักล่าว 

โดยแมว้่า PCH จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัยแ์ละมีประสบการณก์ารนาํ

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาก่อนแล้ว แต่ PCH จําเป็นจะตอ้งปฏิบัติตามเกณฑ์รับ

หลกัทรพัยร์วมถึงหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินการเขา้จดทะเบียนสาํเรจ็ลลุ่วงตามแผนการท่ีวางไว ้โดยจะตอ้งมีการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการ

เงิน กระบวนการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) การจดัเตรียมระบบควบคุมภายในใหเ้พียงพอ การจดัทาํงบ

การเงินใหม้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ฯลฯ โดยปัจจุบัน PCH ไดม้ีการ

ว่าจา้งท่ีปรกึษาทางการเงินเพ่ือเขา้มาตรวจสอบสถานะกิจการและจดัเตรียมร่างหนงัสือชีช้วนแลว้ รวมทัง้อยู่ระหว่างการ

เตรียมการดา้นระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้การจดัทาํงบการเงินใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเมื่อ

ประเมินจากแผนการดาํเนินการข้างตน้ บริษัทคาดว่า PCH น่าจะยื่นแบบคาํขอและร่างหนังสือชี ้ชวนต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 และกรณีไดร้บัอนุญาตใหส้ามารถ

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรกได ้คาดว่าจะดาํเนินการเสนอขายไดอ้ย่างแลว้เสร็จภายในปี 2565 บน

สมมติฐานว่าการเสนอขายไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสภาพเศรษฐกิจ สภาวะตลาด รวมถึงปัจจัย

ภายนอกและภายในของบรษิัทฯ ณ ขณะนัน้ เอือ้อาํนวยต่อการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หลงัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิรายการนีแ้ลว้ บรษิัทจะไม่ดาํเนินการใด ๆ หากการดาํเนินการนาํ

หุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์อง PCH ไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่มีความชดัเจนของแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอ 

 

10. เงือ่นไขในการเข้าทาํรายการ 

1. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ประจาํปี 2565 อนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไมต่ ํ่า

กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีม ี

ส่วนไดเ้สีย ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้

2. บริษัทมีแหล่งเงินทุนท่ีชดัเจนและเพียงพอก่อนเริ่มดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการ หรือการ

ก่อสรา้งโครงการ IMH BEARING Hospital 

3. กรณีท่ีบรษิัทใชแ้หล่งเงินทนุสาํหรบั IMH BEARING Hospital จากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ PCH 

ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) ”) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัท

จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี ้

a. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท อนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้

แรก (Initial Public Offering – “IPO”) เพ่ือซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

b. สาํนกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก  
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c. ตลาดหลกัทรพัยอ์นมุตัริบัหลกัทรพัยข์อง PCH เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

d. PCH ไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก เพียงพอต่อการลงทุน

ใน IMH BEARING Hospital  

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า การลงทุนใน

รายการดงักล่าวมเีงื่อนไขและราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้การทาํรายการในครัง้นีถื้อเป็นการดาํเนินการตามแผนธุรกิจของ

บรษิัท และส่งผลใหบ้รษิัทสามารถขยายกิจการสถานพยาบาล เพ่ิมโอกาสในการเติบโตของรายได ้และมีความหลากหลาย

ของการใหบ้ริการท่ีมากขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การท่ีบริษัทจะไม่เริ่มดาํเนินการเช่าท่ีดินและก่อสรา้งหากไม่มี

ความชดัเจนของแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอ มีความสมเหตสุมผลและรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้  

ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาํหรบัการพิจารณาอนมุตัิใหบ้รษิัทเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

-ไม่ม-ี 

 

ส่วนที ่2: สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 

2547 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2547 (และทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูท่ีระบไุวใ้นสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอ่ืนท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของ บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความระมดัระวงั และรบัรองว่าขอ้มลูท่ี

ระบุไว ้ในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอ่ืนท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทถูกตอ้ง มีสาระสาํคญัครบถว้น ไม่ขาดขอ้มลู

อนัเป็นสาระสาํคญัท่ีควรแจง้ ตลอดจนไม่มีขอ้ความท่ีทาํใหบ้คุคลอ่ืนสาํคญัผิดในสาระสาํคญั 

 

14. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การถือหุ้นและความสัมพันธข์องที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระกับบริษัท 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร่ี จาํกัด ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายชื่อท่ีสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับการ

ลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จํานวนไม่ตํ่ากว่า 600 เตียง โดย บริษัท  

เวลแคป แอดไวเซอร่ี จาํกดั ไม่ไดถื้อหุน้ในบรษิัท และไม่มีความสมัพนัธก์บับรษิัท  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หมายเลข 3 

 
35 

ทั้งนี ้รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าว ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ท่ีไดจ้ัดส่งพรอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

 

15. รายการหนีส้ินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

15.1  ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจาํหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจาํหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ

ไว้และมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจําหน่ายตามที่

เหน็สมควร  

-ไม่ม-ี  

15.2 ยอดรวมของเงนิกู้ทีมี่กาํหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 6.07 ลา้นบาท : เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 บรษิัทไดล้งนาม

ในสัญญากูเ้งินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท เพ่ือเพ่ือซือ้หุน้ทั้งหมดของ

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง อตัราดอกเบีย้ในเดือนท่ี 1- 24 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 

เอ็มแอลอาร ์ลบ 1.50 ต่อปี และ ในตัง้แต่เดือนท่ี 25 อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ เอ็มแอลอาร ์ลบ 1.00 ต่อปี 

กําหนดชําระคืน 72 งวดเดือน โดยจดจํานองท่ีดิน 11 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทและมี 

บรษิัทย่อย เป็นหลกัประกนัเงินกู ้

15.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนําสินทรัพยเ์ป็น

หลักประกัน 

• หนีสิ้นตามสญัญาเช่า จาํนวน 168.70 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน จาํนวน 56.60 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย จาํนวน 74.17 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• ประมาณการหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน จาํนวน 1.76 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน จาํนวน 0.89 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน จาํนวน 11.01 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จาํนวน 9.63 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน จาํนวน 2.03 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

• เงินอดุหนนุรอการรบัรู ้จาํนวน 4.84 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหนีสิ้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 

15.4 หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 

• บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 11.00 ลา้นบาท ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชท้ัง้จาํนวน ซึ่งมีท่ีดิน

และอาคารจาํนองเป็นหลกัประกนั  
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• บริษัทและบริษัทย่อยไดเ้ข้าทาํสัญญาเช่าใช้รถ เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละเคร่ืองใช้สาํนักงาน อายุของ

สัญญาไม่เกิน 5 ปี มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวน 0.62 

ลา้นบาท 

• บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสญัญาก่อสรา้งและตกแต่งอาคารและอ่ืนๆ กับบริษัทในประเทศหลายแห่ง

จาํนวนรวม 1.64 ลา้นบาท 

• บริษัทย่อยมีหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เก่ียวกับการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

จาํนวนรวม 1.70 ลา้นบาท โดยมีหลกัประกนัเป็นเงินรายไดค้า้งรบัจาก สปสช. 

• กลุ่มบริษัทมีหนงัสือคํา้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบรษิัทย่อย ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาระ

ผกูพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจ และหนงัสือคํา้ประกันจากธนาคารของบรษิัท มีเงินฝากของ

บรษิัทในจาํนวนเท่ากนัเป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั จาํนวนรวม 17.80 ลา้นบาท 

16. ข้อมูลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการดาํเนินธุรกิจโดยสรุป  

16.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย และ

บริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน 

บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ดาํเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน

เฉพาะทางดา้นอาชีวเวชศาสตร ์ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจาํปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเส่ียง และการตรวจ

สุขภาพก่อนเข้างาน ดว้ยทีมแพทยท่ี์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มดว้ยเคร่ืองมือและ

อุปกรณท์างการแพทยแ์ละหอ้งปฏิบตัิการท่ีไดม้าตรฐาน สามารถใหบ้รกิารตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานท่ีครอบคลมุ

ทั่วประเทศ ผ่านรถเอ็กซเ์รยพ์รอ้มทีมแพทยแ์ละพยาบาลเคล่ือนท่ี โดยมีสาขาสาํนักงานใหญ่ท่ีถนนบางแวก จังหวัด

กรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทั้งสิน้จาํนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่), ปทุมธานี, 

พระนครศรีอยธุยา, ชลบุรี (อ. เมืองชลบรีุ), ชลบุรี 2 (อ. พานทอง) และระยอง นอกจากนี ้บริษัทยงัใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ

แรงงานต่างดา้ว การตรวจรกัษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการอบรม

หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการช่วยฟ้ืนคืนชพี (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลกัสตูร

อ่ืนๆ เป็นตน้ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

IMH 

99.99% 

บริษัท สุขสวัสดิก์ารแพทย ์จาํกัด  

(“โรงพยาบาลประชาพัฒน”์, “PCH”)  

99.99% 

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซน็เตอร ์

จาํกัด 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีบรษิัทย่อย 2 บรษิัท  

1. บรษิัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร ์จาํกดั (บรษิัทย่อย) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2540 ทนุจดทะเบียนและ

ชาํระแลว้ 3 ลา้นบาท มีสาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย

ปัจจุบันดาํเนินกิจการให้คาํแนะนํา ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environment Monitoring 

Services) โดยจะเนน้ใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงงาน และสาํนกังาน เช่น แสง เสียง 

ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคมี บรกิารตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายตา่งๆ บรกิารตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ บรกิาร

ตรวจวดัคณุภาพบรรยากาศทั่วไป และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ สามารถใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทัง้ใน และ

นอกสถานท่ี ดว้ยทีมงานท่ีมีความรูท้างดา้นส่ิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยัและความปลอดภยัพรอ้มดว้ยเคร่ืองมือ อปุกรณ ์

และหอ้งปฏิบตัิการวิเคราะหท่ี์ไดม้าตรฐาน 

2. บริษัท สขุสวสัดิ์การแพทย ์จาํกัด (บริษัทย่อย) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 15 กันยายน 2551 ทุนจดทะเบียนและชาํระ

แล้ว 36 ล้านบาท มีสาํนักงานตั้งอยู่เลขท่ี 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน โดยปัจจุบันบริหารกิจการโรงพยาบาลประชาพัฒนโ์รงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

จาํนวน 100 เตียง ซึ่งใหบ้ริการรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยทั่วไป ผูป่้วยตามโครงการสาํนกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยในเขตราษฎรบ์ูรณะ และเขตทุ่งครุ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ดว้ยทีมแพทยเ์ฉพาะทางและเคร่ืองมือการรกัษาตามมาตรฐาน ทัง้นี ้บรษิัทเขา้ซือ้หุน้ของบรษิัท สขุสวสัดิ์

การแพทย ์จาํกดั และรบัโอนอาํนาจควบคมุกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564  

 

16.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคาํอธิบายและ

การวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 

ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทจดทะเบียน 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรพัย ์
   

สินทรพัยห์มนุเวียน 
 

  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 334.12 186.73 78.64 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน-หน่วยลงทนุ รอการรบัคืน - - 150.15 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 
   

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 33.82 63.89 54.80 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - บคุคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 0.09 0.01 

                                 - กิจการอ่ืน 1.43 1.56 1.93 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน 272.24 44.61 73.92 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - กิจการอ่ืน - - - 

สินคา้คงเหลือ 16.69 9.74 7.42 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 14.41 11.28 11.67 

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 672.71 317.89 378.55 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝากที่มีภาระผกูพนั 6.87 3.80 3.80 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 159.40 151.03 144.44 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ 161.62 7.38 - 

ค่าความนิยม 116.26 - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 51.38 6.28 4.30 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.62 2.19 1.59 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 7.25 2.65 2.47 

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 507.39 173.31 156.61 

รวมสินทรัพย ์ 1,180.10 491.20 535.16 

หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 
   

หนีส้ินหมนุเวียน 
   

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 56.60 29.83 65.69 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 7.93 8.14 2.43 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 6.07 - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 74.17 - - 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1.76 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.89 0.85 2.62 

          รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 147.41 38.82 70.74 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 
   

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 160.78 6.63 5.57 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 11.01 8.23 6.62 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9.63 0.64 0.64 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 2.03 1.90 - 

เงินอดุหนนุรอการรบัรู ้ 4.84 - - 

          รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 188.29 17.40 12.82 

                    รวมหนีสิ้น 335.70 56.22 83.56 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
   

ทนุที่ออกและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ -  หุน้สามญั 215,000,000 หุน้  107.50 107.50 107.50 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 262.69 262.69 262.69 

กาํไรสะสม  
   

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14.78 8.43 8.43 

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้ทนุซือ้คืน 13.29 - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 459.42 56.36 72.97 

หุน้ทนุซือ้คืน (13.29) - - 

                    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 844.40 434.98 451.59 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,180.10 491.20 535.16 
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งบกาํไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2563 2562 

รายได ้
   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  319.64 238.21 333.93 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 623.00 - - 

กาํไรจากการขายทรพัยส์นิ - 0.20 0.50 

รายไดอ่ื้น 10.25 4.34 2.19 

         รวมรายได้ 952.88 242.75 336.61 

ค่าใชจ่้าย 
  

29.7% 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 198.62 180.22 234.75 

ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116.93 - - 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย 19.78 15.26 19.66 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  84.17 63.12 67.53 

ขาดทนุจากการขายทรพัยส์นิ 1.82 - - 

        รวมค่าใช้จ่าย 421.33 258.60 321.93 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงาน 531.56 (15.85) 14.68 

ตน้ทนุทางการเงิน 8.75 1.54 3.82 

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 522.80 (17.39) 10.86 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 100.10 (0.79) 0.36 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 422.70 (16.61) 10.50 

 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 353.74 (7.52) 26.46 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (185.29) 123.99 (170.85) 

เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (18.00) (8.39) 210.06 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 150.46 108.08 65.67 

เงินฝากที่มีภาระผกูพนั (3.07) - (2.90) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 186.73 78.64 15.87 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสิน้งวด 334.12 186.73 78.64 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ปี 2564 

งบการเงนิรวม– งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายได ้

รายได้จากการให้บริการ 

ในปี 2564 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมเท่ากบั  942.64 ลา้นบาท (สทุธิหลงัหกัรายการระหว่างกนั) โดยประกอบไป

ดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทยเ์ท่ากบั 310.27 ลา้นบาท รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 623 

ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 10.84 ลา้นบาท 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์

ในปี 2564 เท่ากบั 310.27 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 43.89 จาก 215.63 ลา้นบาท เน่ืองจากการรวมธุรกจิโรงพยาบาล

ตรวจรกัษาทั่วไป ทาํใหส้ามารถขยายฐานลกูคา้ไดเ้พ่ิมขึน้ ประกอบกบัการใหบ้รกิารในการตรวจหาเชือ้ชนิด Antigen 

Swab ซึ่งสามารถวิเคราะหแ์ละทราบผลตรวจภายในวนัท่ีตรวจไดท้นัที และ ใหบ้ริการตรวจหาภูมิคุม้กันโควิด – 19 

รวมทัง้ใหบ้ริการฉีดวคัซีนทางเลือกใหก้ับองคก์ร และประชาชนทั่วไป เมื่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด 19 เริ่ม

ผ่อนคลายขึน้ในช่วงไตรมาส 4 ทางบรษิัทใหบ้รกิารออกตรวจสขุภาพ ตรวจสขุภาพอาชีวอนามยัและปัจจยัเส่ียงตาม

กฎหมายแรงงานตามองคก์รต่างๆ ทาํใหบ้รษิัทมีรายไดต้ลอดปี 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

เน่ืองจากการเขา้ซือ้ธุรกิจบรษิัทสขุสวสัดิ์การแพทย ์จาํกัด (โรงพยาบาลประชาพฒัน)์ และ กาํหนดวนัรบัโอนอาํนาจ

ควบคมุกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ดงันัน้จึงมีรายไดต้ัง้แต่วนัท่ี 11 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เท่ากบั 623 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากสถานการณโ์ควิดท่ีเริ่มรุนแรงขึน้อีกครัง้ในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ทาํใหม้ีผู้

ติดเชือ้โควิด 19 เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นจาํนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลประชาพฒันใ์หบ้รกิารรกัษาพยาบาล

แก่ผู้ป่วยทั่วไป- ผู้ป่วยตามโครงการสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการ

ประกันสงัคม เมื่อจาํนวนผูป่้วยเพ่ิมขึน้ในขณะท่ีจาํนวนเตียงรองรบัในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทางบรษิัทจึงหาทาง

ลดความแออดัของผูป่้วย และลดการติดเชือ้ของคนในครอบครวัและชมุชน โดยทางโรงพยาบาลประชาพฒันไ์ดเ้ขา้

ไปบรหิารศนูยพ์กัคอยเพ่ือรองรบัผูป่้วยติดเชือ้โควิดกลุ่มสีเขียวท่ีไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กนอ้ย ของเขตราษฎร์

บรูณะ มาดแูลเบือ้งตน้เพ่ือรอการส่งต่อไปรกัษาท่ีโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี 2564 เท่ากับ 10.84 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 51.98 จาก 22.58 ลา้นบาท เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาด

ใหญ่ของโรคโควิด – 19 ซึ่งกลุ่มลกูคา้ของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอตุสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศ

ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดท่ีรุนแรง ทาํใหห้ลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตวัลง รวมทัง้การแข่งขนัในธุรกิจนีส้งูขึน้ 

ทาํใหบ้รษิัทยอ่ยไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

รายได้อื่น 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ่ื้นเท่ากับ 10.25 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 125.55 จาก 4.54 ลา้นบาท ประกอบไป

ดว้ย ดอกเบีย้รบั กาํไรจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน รายไดค้่าเช่าพืน้ท่ี รายไดค้่าอาหารเสริมสขุภาพ รายไดจ้ากการ

ไดร้บัทรพัยสิ์นบรจิาค เป็นตน้ 

 ต้นทุนการให้บริการ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 315.55 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) 

ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการใหบ้ริการทางการแพทย ์189.67 ลา้นบาท ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

116.93 และ ตน้ทุนจากการตรวจส่ิงแวดลอ้มเท่ากับ 10.86 ลา้นบาท โดยตน้ทุนการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละ

ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพ่ิมขึน้ในส่วนของตน้ทนุผนัแปร เช่น ยา เวชภณัฑ ์ และวสัดทุางการแพทย ์

เป็นตน้ ในขณะท่ีตน้ทนุจากการตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้มมีตน้ทนุคงท่ีจากคา่ใชจ้า่ยบคุคลากร และค่าเส่ือมราคา ซึ่ง

ไม่สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการบรกิารท่ีลดลง  

 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
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ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายเท่ากบั 19.78 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29.66 จาก 15.26 ลา้นบาท 

และกลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 84.17 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33.36  จาก 63.12 สืบเน่ืองจากทาง

บริษัท เขา้ซือ้กิจการบริษัท สขุสวสัดิ์การแพทย ์จาํกัด (โรงพยาบาลประชาพฒัน)์ ซึ่งไตรมาส 2 เป็นไตรมาสแรกใน

การจัดทาํงบการเงินรวม การเขา้ซือ้ธุรกิจครัง้นีเ้พ่ือขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล

เพ่ิมเติมจากปัจจบุนัท่ีบรษิัทเนน้ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพไปสู่การบรหิารโรงพยาบาลทั่วไป 

 ขาดทุนจากการขายทรัพยส์ิน 

ในปี 2564 ขาดทนุจากการขายทรพัยสิ์นเท่ากบั 1.82 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณโ์ควิด – 19 ส่งผลกระทบรุนแรง

กับบริษัทย่อย จึงมีการปรบัเปล่ียนธุรกิจหลกัของบรษิัทย่อย เพ่ือใหผ่้านพน้วิกฤตไปได ้โดยแผนของการปรบัเปล่ียน

เริ่มตัง้แต่ช่วงไตรมาส 4 และคาดว่าจะประสบผลสาํเรจ็ในปีหนา้ 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.75 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร ้อยละ 467.89 จาก 1.54 ล้านบาท 

เน่ืองจากทางบรษิัทย่อยมีสินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้ป็นสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลกาํไรสทุธิ เท่ากับ 422.70 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 44.35 ซึ่งเพ่ิมขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ การรวมธุรกิจสามารถทาํใหม้ีรายไดจ้ากการรกัษาพยาบาลท่ีมีความมั่นคงเขา้มา และยงั

เป็นการลดความผนัผวนของรายได ้ท่ีอิงจากการรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มลกูคา้หลกัในการตรวจสขุภาพประจาํปี และช่วย

ลดตน้ทุนในการจดัซือ้ยาและเวชภัณฑท์างการแพทยข์องกลุ่มบรษิัท โดยเพ่ิมอาํนาจการต่อรองราคาจากปริมาณ

การใชท่ี้เพ่ิมขึน้ได ้

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 1,180.10 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก

ปีก่อนหนา้เท่ากบั 688.90 ลา้นบาท และมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 335.70 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 279.49 

ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีสาํคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, สินทรพัยท่ี์

เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน, สินทรัพยสิ์ทธิการใช,้ ค่าความนิยม, เจ้าหนีก้ารคา้ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหนีสิ้น

สญัญาเช่า  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดของกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 334.12 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 147.39 

ลา้นบาท และสินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา – หมนุเวียนเท่ากบั 272.24 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 227.63 

ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึน้สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้  

สินทรพัยสิ์ทธิการใชข้องกลุม่บรษิัทเท่ากับ 161.62 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 154.24 ลา้นบาทและ 

หนีสิ้นสัญญาเช่าเท่ากับ 168.70 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากับ 153.93 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทย่อยมี

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 844.40 ลา้นบาท  ในปี 2564 

กลุ่มบริษัทมีการบนัทึกตัง้สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้ 6.35 ลา้น จากปีก่อนหนา้ ซึ่งทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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ในระหว่างปี 2564 บรษิัทไดซ้ือ้คนืหุน้สามญัเป็นจาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท มลูค่ารวม

ของหุน้ทนุซือ้คืนเป็นจาํนวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการซือ้หุน้ทนุซือ้คืน) คิดเป็นรอ้ยละ 0.47 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด และไดส้าํรองหุน้ทุนซือ้คืนในจาํนวนเงินท่ีจัดสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากับ

ตน้ทนุของหุน้บรษิัทท่ีถือโดยกลุ่มบรษิัท สาํรองหุน้ทนุซือ้คืนนีจ้ะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ปี 2563 

งบการเงนิรวม– งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 รายได ้

รายได้จากการให้บริการ 

ในปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมเท่ากับ 238.21 ลา้นบาท โดยประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้ริการทาง

การแพทยเ์ท่ากบั 215.63 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 22.58 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์

ในปี 2563 เท่ากบั 215.63 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24.79 จาก 286.70 ลา้นบาท เน่ืองจากผลกระทบท่ีรุนแรงจากการ

ระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 ทางภาครฐัมีมาตราการป้องกนัการแพรร่ะบาดท่ีเกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีในประเทศไทย 

ยงัผลใหเ้กิดการควบคมุและจาํกดัการเดินทาง ทาํใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถเดินทางไปถึงลกูคา้ได ้ถึงแมว้่าสถานการณ์

จะเริ่มผ่อนคลายขึน้ในช่วงไตรมาส 3  แต่ในช่วงระหว่างการพยายามจดัการกบัการระบาดนีเ้ศรษฐกิจของประเทศก็

ไดร้ับผลกระทบเช่นกัน  โดยทางบริษัทฯ พยายามปรบักลยุทธ์หาช่องทางรายไดป้ระเภทอ่ืน คือ รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการตรวจภูมิคุม้กันโรคโควิด – 19 และ รายไดค้่าบริการจดุตรวจคดักรอง แต่ยงัไม่สามารถทดแทนรายไดจ้าก

การตรวจสขุภาพท่ีลดลงได ้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี 2563 เท่ากับ 22.58 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52.19 จาก 47.22 ลา้นบาท เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาด

ใหญ่ของโรคโควิด – 19 เช่นเดียวกบักลุ่มบรษิัท ซึ่งกลุ่มลกูคา้ของบรษิัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอตุสาหกรรม เมื่อ

เศรษฐกิจของประเทศไดร้บัผลกระทบจากการระบาดท่ีรุนแรง ทาํใหห้ลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตวัลง รวมทัง้การ

แข่งขนัในธุรกิจนีส้งูขึน้ ทาํใหบ้รษิัทย่อยไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

รายได้อื่น 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ่ื้นเท่ากับ 4.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 69.20 จาก 2.69 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 

ดอกเบีย้รบั กาํไรจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ รายไดค้่าเช่าพืน้ท่ี รายไดค้่าอาหารเสรมิสขุภาพ เป็นตน้ 

 ต้นทุนการให้บริการ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 180.22 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) 

ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการใหบ้ริการทางการแพทย ์161.56 ลา้นบาทและ ตน้ทุนจากการตรวจส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 

19.17 ลา้นบาท  

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 

ในปี 2563 มีตน้ทุนจากการใหบ้ริการทางการแพทยเ์ท่ากบั 161.56 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.25 จาก 200.07 ลา้น

บาท โดยตน้ทุนลดลงทัง้ในส่วนของตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร  ในส่วนของค่าใชจ้่ายบคุลากรลดลงเพราะมีการ
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จัดจา้งพนักงานรายวันแทนอัตราว่างงานในบางตาํแหน่งงาน  ค่ายาและวัสดุอุปกรณท์างการแพทยบ์างรายการ

ลดลงเพราะมีการเจรจาต่อรองราคาในการจดัซือ้กบัผูจ้าํหน่าย เช่น วคัซีนไขห้วดัใหญ่ และ ค่าเช่า/ค่าบริการ การใช้

เคร่ืองมืออปุกรณก์ารแพทยล์ดลง เพราะมีการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณก์ารแพทยเ์พ่ิมเติมใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 

ตน้ทนุจากการตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี 2563 มีตน้ทนุเท่ากบั 19.17 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 45.45 จาก 35.14 ลา้นบาท โดยตน้ทนุคงท่ี ไดแ้กค่่าใชจ้่าย

บุคคลกรลดลงเล็กนอ้ย แต่ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือเพ่ิมขึน้จากการลงทุนในเคร่ืองมือในปีก่อน และตน้ทุนผันแปร

ลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีลดลง 

 กาํไรขั้นต้น 

กาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 57.98 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 41.54 จาก 99.18 ลา้นบาท โดยอัตรา

กาํไรขัน้ตน้ในปี 63 รอ้ยละ 24.34 ลดลงรอ้ยละ 5.36 จากรอ้ยละ 29.70 เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่ม

บรษิัทลดลง และทางบรษิัทฯ ไดห้าทางในการลดตน้ทนุหลายรายการ ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ไม่ต่างจากเดิมมากนกั 

 ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน 15.26 ล้านบาทลดลงรอ้ยละ 22.39 จาก 19.66 ล้านบาท                      

กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายบคุลากรลดลงเล็กนอ้ย และค่าคอมมิชชั่นลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 63.12 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.53 จาก 67.53 ลา้นบาท ใน

ส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีลดลงท่ีสาํคญัคือค่าใชจ้่ายบุคลากรในปี 2563 เท่ากับ 22.71 ลา้นบาท  ลดลง 7.74 ลา้นบาท

หรือรอ้ยละ 25.43 จาก 30.45 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้ริหารลาออก และอาศยัความร่วมมือร่วมใจกับพนกังานในการ

ปรบัลดเงินเดือนช่วงของการระบาดรุนแรงเป็นเวลา 2 เดือน เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถรอดผ่านวิกฤตไปได ้ในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีสาํคัญในปี 2563 คือ การตั้งสาํรองค่าเสียหายจากคดีความเท่ากับ 1.90 ล้านบาท  และ

ค่าใชจ้่ายเพ่ือช่วยในการวิเคราะหข์อ้มลูสาํหรบัพิจารณาการเขา้ลงทนุประมาณ 3 ลา้นบาท 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทนุทางการเงินเท่ากับ 1.54 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 59.66 จาก 3.82 ลา้นบาทเน่ืองจาก

บริษัทมีการชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดตามวัตถุประสงคก์ารใช้เงิน ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ (16.61) ลา้นบาท คิดเป็นอัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิรอ้ยละ 

(6.84) ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้เกิดจากผลกระทบท่ีรุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 

โดยบริษัทฯ ไดพ้ยายามทุกช่องทางเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และ ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  เพ่ือลดผลกระทบและเกิด

ประโยชนก์บับรษิัทมากท่ีสดุ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 491.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เท่ากับ 43.96 

ลา้นบาท ซึ่งรายการท่ีมีสาระสาํคัญในสินทรัพยข์องบริษัท คือ เงินลงทุนระยะสั้น  สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 

หมนุเวียน  ท่ีดินอาคารและอปุกรณ ์-สทุธิ และ สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 

โดยในเดือนมีนาคม 2563 ไดย้กเลิกกองทนุ ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด –19 แต่ในเดือน 

พ.ย. 2563 ทางผูบ้รหิารกองทนุ ไดช้าํระคืนหน่วยลงทนุครัง้สดุทา้ยครบถว้นแลว้  ส่งผลใหบ้รษิัทมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน เกิดจากการออกตรวจสขุภาพในช่วงไตรมาส 4 โดยจะเริ่มทยอยวางบิล

แก่ลกูคา้ไปจนถึงเดอืนมีนาคม 2564 สืบเน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงอย่างมาก ทาํใหสิ้นทรพัยท่ี์เกิดจาก

สญัญา - หมนุเวียนลดลงดว้ย  

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ เพ่ิมขึน้จากการ ซือ้ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งท่ีตาํบลดอนหวัฬ่อ จงัหวดัชลบรีุ รวมทัง้

ปรบัปรุงอาคารท่ีชลบุรี เพ่ือเปิดสาขาใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 และ ซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณต์่าง ๆ  

เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน และยงัช่วยลดตน้ทนุในการเช่าเคร่ืองมือ และอปุกรณ ์

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ซึ่งเกิดจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นครัง้แรก

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าลานจอดรถ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ โดย

เพ่ิมทัง้ในส่วนสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้และ หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

 หนีส้นิ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 56.22 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้

เท่ากบั 27.35 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตจุากเจา้หนีก้ารคา้ลดลง  ตามปรมิาณการสั่งซือ้ท่ีลดลง และ ประมาณการหนีสิ้น

ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ จากการตัง้สาํรองค่าเสียหายจากคดคีวาม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 434.98 ลา้นบาท  

ในระหว่างวันท่ี 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่

ประชาชนทั่วไปเป็นจาํนวน 55 ลา้นหุน้มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทซึ่งขายในราคาหุน้ละ 6 บาทคิดเป็นเงินจาํนวน

รวม 330 ลา้นบาทซึ่งบรษิทัฯไดร้บัชาํระเงินคา่หุน้เพ่ิมทนุดงักล่าวแลว้ทัง้จาํนวนในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 และไดจ้ด

ทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้กับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 และหุน้สามญัของบรษิัทฯเริ่มทาํการ

ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนีใ้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดังกล่าวทาํให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น  262.69 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้น

ดงักล่าวเป็นจาํนวน 39.81 ลา้นบาท) 

 

16.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิ

อิสระว่าประมาณการผลการดาํเนินงานได้จัดทาํขึน้โดยความระมัดระวัง 

-ไม่ม-ี 
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16.4 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 21 

มีนาคม 2565 

(1) รายชื่อคณะกรรมการ 

 ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นาย ธนวรรธน ์พลวิชยั ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2. นาย สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร / กรรมการ 

3. น.ส. ปรมาภรณ ์ปวโรจนก์ิจ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร / กรรมการ 

4. นาย ธิบดี มงัคะลี กรรมการ 

5. น.ส. ทิวาพร กณัฑาสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นาย วโรกาส ตาปสนนัทน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

(2) รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (%) 

1. ดร. สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์ 75,250,000 35.00 

2. น.ส. ปรมาภรณ ์ปวโรจนก์ิจ 32,134,800 14.95 

3. นาย เสถียร พรยืนยง 28,800,800 13.40 

4. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 12,494,623 5.81 

5. นาง กานดา พรยืนยง 11,199,200 5.21 

6. MISS VIMALA SGULBOONRASI 6,173,400 2.87 

7. นาย ธเนศ  องัคสกลุเกียรติ 3,150,000 1.47 

8. นาย อานภุาพ  รกัอรยิะพงศ ์ 3,000,000 1.40 

9. นาย ธนพนธ ์ โชวว์ิวฒันา 1,550,000 0.72 

10. นาย ธนรตัน ์ รกัอรยิะพงศ ์ 1,450,000 0.67 

 อ่ืนๆ 39,797,177 18.51 

 รวม 215,000,000 100.00 

 

16.5 ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี 

17. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้

ระบุแหล่งทีม่าของเงนิทุนเพื่อการนีด้้วย 

ในการเขา้ทาํรายการครัง้นี ้แหล่งเงินทนุท่ีใชม้าจากกระแสเงินสดภายในบรษิัท ประมาณ 50 ลา้นบาท การกูย้ืม

จากสถาบันการเงิน และการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial 
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Public Offering – “IPO”) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดย PCH อยูร่ะหวา่งการเตรียมตวัสาํหรบัเสนอขายหุน้ 

IPO ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิรายการนีแ้ลว้ บรษิัทจะไม่ดาํเนินการใด ๆ หากการดาํเนินการนาํ

หุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์อง PCH ไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่มีความชดัเจนของแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ โดยการท่ีบริษัทจะไม่เริ่ม

ดาํเนินการเช่าท่ีดินและก่อสรา้งหากไม่มีความชัดเจนของแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ มีความสมเหตุสมผลและรักษา

ผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

18. คดีหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

บรษิัท 

คดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพชัรนิทร ์อคัรพลสกลุ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง

พรนชัชา อคัรพลสกลุ โจทก ์กบั นายฐาปกรณ ์เหล่าพร ลกูจา้งของบรษิัท จาํเลยท่ี 1 และ บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิ

คลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) นายจา้ง จาํเลยท่ี 2 ซึ่งนายฐาปกรณ ์เหล่าพร ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิงพรนชัชา อคัร

พลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทกไ์ดย้ื่นฟ้องบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหม

ทดแทน ทุนทรพัย ์5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคาํพิพากษาเมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็น

คดีหมายเลขแดงท่ี พ.967/2563 ใหจ้าํเลยทัง้สองชาํระเงินใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พรอ้มดอกเบีย้

อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนบัตัง้แต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็ใหแ้กโ่จทก ์ต่อมา

บริษัทไดม้ีการอุทธรณพ์รอ้มกบัยื่นคาํรอ้งขอทุเลาการบงัคบัคดีดงักล่าวต่อศาลอุทธรณภ์าค ๒ ซึ่งศาลมีคาํสั่งใหจ้าํเลยทัง้

สองร่วมกันหรือคนใดคนหน่ีงหาประกันสาํหรบัจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระตามคาํพิพากษาชัน้ตน้ พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 

7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ี 9 เมษายน 2562 จนถึงวันทราบคาํสั่งนีแ้ละต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นท่ีพอใจและภายใน

กาํหนดเวลาท่ีศาลชั้นตน้กาํหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกคาํรอ้ง ในวันท่ี 13 

มกราคม 2565 ทางบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) ไดว้างหลกัประกนัเป็นแคชเชียร์

เช็คไวต้่อศาลตามคาํสั่งศาลอทุธรณเ์ป็นจาํนวนเงิน 2,145,150 บาทแลว้ และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและตัง้เป็นประมาณ

การหนีสิ้นไวใ้นงบการเงินแลว้ 

บรษิัทย่อย 

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย ์จาํกัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผูม้าใช้

บริการขอ้หาผิดสญัญารกัษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรพัย ์21.28 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรา

รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก ์ปัจจุบนัคดีอยู่ใน

ระหว่างการไกล่เกล่ีย ใหก้าร และสืบพยาน บริษัทย่อยไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนีสิ้นไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากผูบ้ริหาร

และท่ีปรกึษากฎหมายของกลุ่มบรษิัทมคีวามมั่นใจว่าบรษิัทย่อยจะชนะคดีดงักล่าว 
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19. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไป ระบุ

ลักษณะของรายการหรือผลประโยชน ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดย บุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์มายถึง 

บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยการเป็นผูถื้อหุน้หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ทัง้นีร้ายการท่ีมีขึน้กับบุคคลหรือกิจการดงักล่าวได้

กาํหนดขึน้โดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรบั 

อย่างไรก็ดี สาํหรบัรายการระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่ถกูพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกนั  

19.1 รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธข์องบุคคลหรือกิจการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีมี่การทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

นายสิทธิวัตน ์กาํกัดวงษ ์

 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย 

- ประธานกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษัท 

- ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

นางสาวปรมาภรณ ์ปวโรจนกิ์จ 

 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย 

- รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารของบริษัท 

- ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

โรงพยาบาลองครักษ ์

 

- ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 

- นายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ โรงพยาบาลองครกัษ์ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินาศภยั 

- นายธนวรรธน ์พลวิชยั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการของ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- นายธนวรรธน ์พลวิชยั ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาํไร 

- นายธนวรรธน ์พลวิชยั ดาํรงตาํแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- นายธนวรรธน ์พลวิชยั ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท 

บริษัท สิงห ์เอสเตท จาํกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการลงทนุและการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือใหเ้ช่าและขาย 
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

- นายธนวรรธน ์พลวิชยั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- นายธนวรรธน ์พลวิชยั ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท 

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอร่ี จาํกัด - ประกอบธุรกิจ ที่ปรกึษาในดา้นพาณิชยกรรม ดา้นการตลาด 

- นายธิบดี มงัคะลี/1 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จาํกดั 

- นายธิบดี มงัคะลี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 

หมายเหต ุ/1 เม่ือวนัที่  7 มกราคม 2563 นายธิบดี มงัคะลี ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
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19.2 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจาํปี 2563 และ 

2564 

บุคคล/นิติบุคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64 

โรงพยาบาลองครักษ ์

 

รายไดค้่าบริการตรวจสขุภาพต่างดา้วและ

ตรวจสขุภาพประจาํปี 

 

 

ลกูหนีก้ารคา้ – โรงพยาบาลองครกัษ ์

ยอดตน้งวด                 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด       

ลดลงระหวา่งงวด         

ยอดปลายงวด      

 

88,605.00 

 

 

 

 

12,331.00 

88,605.00 

7,000.00 

93,936.00 

275,625.00 

 

 

 

 

93,936.00 

275,625.00 

369,561.00 

0.00 

บริษัทให้บริการรับงานช่วงบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจําปีแก่

โรงพยาบาลองครกัษ์ โดยอตัราค่าบริการตรวจสขุภาพประจาํปีมีอตัราค่าบริการใกลเ้คียงราคา

บญัชีกลางของการตรวจสขุภาพพนกังานของหน่วยงานรฐับาล ในส่วนของการใหบ้ริการตรวจ

สุขภาพต่างดา้ว บริษัทคิดค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพต่างดา้ว

ใหแ้ก่โรงพยาบาลรฐับาลอ่ืน เนื่องจากจาํนวนผูเ้ขา้รบับริการตรวจสขุภาพต่างดา้วกบับริษัทมี

จาํนวนนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลรฐับาลอ่ืน  

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตสุมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 

 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย 

จาํกัด (มหาชน) 

รายไดค้่าบริการตรวจภมิูคุม้กนั COVID-19 

 

 

 

ลกูหนีก้ารคา้ – บริษัท เมืองไทยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

ยอดตน้งวด                 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด       

ลดลงระหวา่งงวด         

ยอดปลายงวด      

21,600.00 

 

 

 

 

 

0.00 

21,600.00 

21,600.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

บริษัทฯ ใหบ้ริการตรวจภมิูคุม้กนั COVID-19 เทียบเคียงกบัภาคเอกชนที่ใหบ้ริการ 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตสุมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคล/นิติบุคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายไดค้่าบริการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ ่

 

 

ลกูหนีก้ารคา้ – มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ยอดตน้งวด                 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด       

ลดลงระหวา่งงวด         

ยอดปลายงวด      

264,250.00 

 

 

 

0.00 

264,250.00 

264,250.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

บริษัทฯ ใหบ้ริการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ เทียบเคียงกบัภาคเอกชนที่ใหบ้ริการ 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตสุมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด 

(มหาชน) 

รายไดค้่าบริการตรวจคดักรอง 

 

 

ลกูหนีก้ารคา้ – บริษัท สิงห ์เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) 

ยอดตน้งวด                 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด       

ลดลงระหวา่งงวด         

ยอดปลายงวด      

7,000.00 

 

 

 

 

0.00 

7,000.00 

7,000.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

บริษัทฯ ใหบ้ริการตรวจคดักรอง เทียบเคียงกบัภาคเอกชนที่ใหบ้ริการ 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตสุมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอด

ไวซอร่ี จาํกัด 

ค่าที่ปรกึษา 

 

 

เจา้หนี ้– บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี 

จาํกดั 

ยอดตน้งวด                 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด       

2,675,000.00 

 

 

 

 

0.00 

2,675,000.00 

2,584,050.00 

 

 

 

 

0.00 

2,584,050.00 

บริษัทฯ ว่าจา้งที่ปรึกษาเพ่ือทาํการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย ์

จาํกัด เพ่ือใหก้รรมการบริษัทพิจารณาตดัสินใจเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมด หรือบางส่วน โดยพิจารณา

จากงบการเงินปี 2562 ของบริษัท สุขสวสัดิ์การแพทย ์จาํกัดเป็นหลกั ทั้งนีท้างบริษัทฯ ไดมี้

การเปรียบเทียบราคา เง่ือนไขการใหบ้ริการ และความน่าเช่ือถือ กบัผูจ้าํหน่าย 3 ราย  

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคล/นิติบุคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64 

ลดลงระหวา่งงวด         

ยอดปลายงวด      

2,675,000.00 

0.00 

2,584,050.00 

0.00 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตสุมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 

19.3 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร ์จาํกัด กับบุคคลหรือกิจการทีอ่าจมีความขัดแย้งประจาํปี 2563 และ 2564 

-ไม่ม-ี 

 

19.4 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท สุขสวัสดิก์ารแพทย ์จาํกัด กับบุคคลหรือกิจการทีอ่าจมีความขัดแย้งประจาํปี 2563 และ 2564 

บุคคล/นิติบุคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64  

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอด

ไวซอร่ี จาํกัด 

ค่าที่ปรกึษา 

 

 

เจา้หนี ้– บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี 

จาํกดั 

ยอดตน้งวด                 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด       

ลดลงระหวา่งงวด         

ยอดปลายงวด      

0.00 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

856,000.00 

 

 

 

 

0.00 

856,000.00 

856,000.00 

0.00 

บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสรา้ง

โรงพยาบาล และ ศนูยก์ารคา้แบบครบวงจร บนที่ดนิบริเวณลาซาล – แบร่ิง 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตสุมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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20. สรุปสาระของสัญญาทีส่าํคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

20.1 สัญญาเช่า 

บริษัททําสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งคลินิกและท่ีจอดรถตรงสํานักงานใหญ่ โดยมี

รายละเอียดของสญัญาเช่า ดงันี ้

 

คู่สัญญา สถานทีเ่ช่า 

ระยะเวลาการเช่า 
ราคาเช่า / 

ตาราง

เมตร 

ราคา

ประเมิน/

ตาราง

เมตร 

จาํนวนปีที่

เช่า 

วันเร่ิม

สัญญา 

วันสิน้สุด

สัญญา 

1. บจ. ไฮวิว ที่จอดรถ 5 หลงัและอาคารเก็บ

ของ 1 หลงั เลขที่ดิน  338, 452, 

453  ตัง้อยู่ที่ ตาํบลบางแวก 

อาํเภอภาษีเจริญ                              

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3 ปี 1 มิ.ย. 

2562 

31 พ.ค. 2565 102.99 105.28 

2. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ เลขที่ 9/28  

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร ซอย 1 

ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตําบล

คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

3 ปี 1 มิ.ย. 

2562 

31 พ.ค. 2565 93.75 97.30 

3. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย ์3 ชั้น จาํนวน 2 

คูหา เลขที่  1/194 และ 1/195 

ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรม

โรจนะ ถนนโรจนะ(ทล.309) 

ตําบลคานหาม อํา เภออุทัย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3 ปี 1 มิ.ย. 

2562 

31 พ.ค. 2565 46.07 45.26 

4. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น  เลขที่  

117/12 117/13 แ ล ะ  117/14 

ถนนซอยบ้านเก่า 5 ถนนสาย

บ้านเก่า-พานทอง (ทล.3466) 

ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง

ชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

3 ปี 1 มิ.ย. 

2562 

31 พ.ค. 2565 66.18 67.97 

5. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นจาํนวน 4 

คู ห า  เ ล ข ที่  60/ 31- 32 แ ล ะ 

60/37-38  ถนนภายในนิค ม

อุตสาหกรรมสยามอินดสัเตรียล

พารค์ ถนนสายปลวกแดง-หว้ย

ป ร า บ ส ะ พ า น สี่  ( ท ล . 3013) 

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง 

3 ปี 1 มิ.ย. 

2562 

31 พ.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

45.76 47.23 
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คู่สัญญา สถานทีเ่ช่า 

ระยะเวลาการเช่า 
ราคาเช่า / 

ตาราง

เมตร 

ราคา

ประเมิน/

ตาราง

เมตร 

จาํนวนปีที่

เช่า 

วันเร่ิม

สัญญา 

วันสิน้สุด

สัญญา 

6 นายวีระ ติวะนันทกร 

และนายปรีชา ติวะนัน

ทกร 

เช่าที่ดินพรอ้มอาคารพาณิชย ์- 

พกัอาศยั 3 ชัน้ เลขที่ 599/1 หมู่

ที่  4  แ ข ว งบ า งป ะกอก  เข ต

ร า ษ ฎ ร์ บู ร ณ ะ  จั ง ห วั ด

กรุงเทพมหานคร   ขนาด 714 

ตารางเมตร 

30 ปี 1 ธ.ค.

2563 

30 พ.ย.2593   

7 นายกิติภัทร ์วงศสุ์รไกร 

และนางสาวระวิวรรณ 

วงศสุ์รไกร 

เช่าอาคารพาณิชย ์4 ชั้น เลขที่ 

142 ปากซอยสุขสวสัดิ์ 36 ถนน

สุขสวสัดิ์ แขวงบางปะกอก เขต

ราษฎรบ์รูณะ จงัหวดักรุงเทพ 

3 ปี 1 ม.ค.

2565 

31 ธ.ค.2567   

 

20.2 สัญญาส่วนแบ่งรายได้    

 
รายละเอียด วันทีล่งนาม 

วันทีส่ามารถเร่ิมให้บริการ

ได้ 
ถึงวันที่สิน้สุด 

1 สัญญากําหนดกรอบข้อตกลงเก่ียวกับการให้บริการ

ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเส่ียง 

 คู่ สัญญา  : โรงพยาบาลเอกชนที่ เป็นสมาชิก

ประกนัสงัคม 

 ลักษณะการให้บริการ : ใหบ้ริการตรวจสขุภาพ

ภายใตโ้ครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเสี่ยง 

 รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอตัราส่วนตกลงกนั/1 

30 ตลุาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2565 

2 สัญญากําหนดกรอบข้อตกลงเก่ียวกับการให้บริการ

ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเส่ียง 

 คู่ สัญญา  : โรงพยาบาลเอกชนที่ เป็นสมาชิก

ประกนัสงัคม 

 ลักษณะการให้บริการ : ใหบ้ริการตรวจสขุภาพ

ภายใตโ้ครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเสี่ยง 

 รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอตัราส่วนตกลงกนั/1 

31 ตลุาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2565 

3 สัญญากําหนดกรอบข้อตกลงเก่ียวกับการให้บริการ

ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเส่ียง 

 คู่ สัญญา  : โรงพยาบาลเอกชนที่ เป็นสมาชิก

ประกนัสงัคม 

 ลักษณะการให้บริการ : ใหบ้ริการตรวจสขุภาพ

ภายใตโ้ครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเสี่ยง 

6 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 
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รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายภาษีหกั ณ ที่

จ่ายในอตัราส่วนตกลงกนั/1 

4 สัญญาจ้างบริหาร และแบ่งรายได้ทางธุรกิจ 

 คู่สัญญา : บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 

จาํกดั 

 ลักษณะการให้บริการ : ใหบ้ริการตรวจสขุภาพ

ครบวงจร 

รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายภาษีหกั ณ ที่

จ่ายในอตัราส่วนตกลงกนั/1 

9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2566 

ยกเลิกสญัญา 1 

ส.ค.2564 

หมายเหต ุ: /1 มีส่วนแบ่งรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั 

 

21. แบบหนังสือมอบฉันทะทีใ่ห้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

โปรดดรูายละเอียดตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12  


