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ค านิยาม 

ค ำนิยำม 
 
ค ำย่อ  หมำยถึง 
IMH หรอื บรษิทัฯ : บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
PCH : บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั 
IMHB : บรษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั 
IFA หรอื ทีป่รกึษาฯ : บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง

สนิทรพัยฯ์  
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ : การลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ 
ส านักงาน ก.ล.ต. : ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ : พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 
ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ : 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน     
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 
2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

P/E : อตัราส่วนราคาต่อก าไร 
P/BV  : อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี
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ส่วนท่ี 1 : บทสรปุของผูบ้ริหาร 
 
สบืเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่ง

ต่อไปนี้จะเรยีกว่า  “บรษิัท” หรอื “IMH”) ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มมีติให้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) จ านวนไม่
ต ่ากว่า 600 เตยีง ภายใตบ้รษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมี
บริษัท สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จ ากัด (“PCH”) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว เพื่อด าเนินกิจการ
เกีย่วกบัโรงพยาบาล โดยการเช่าทีด่นิระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้งอาคารและด าเนินกจิการโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ คดิ
เป็นมลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 5,500 ลา้นบาท เพื่อขยายธุรกจิและเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลของกลุ่ม
บรษิทั จากทีใ่นปัจจุบนั บรษิทัฯ ด าเนินกจิการโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป ขนาด 100 เตยีง ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนผ่านบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั ในปี 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเขา้ลงทุนในโครงการ IMH BEARING Hospital จะเป็นโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารทางการแพทย์แบบครบ
วงจร ทีเ่จาะกลุ่มลูกคา้ระดบัปานกลางที่อาศยัในบรเิวณกรุงเทพใต้ รวมถงึกรุงเทพและปรมิณฑล โดยในเบื้องต้น เป็น
อาคารสงูไม่เกนิ 26 ชัน้  ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึง่เป็นทีด่นิเช่า 30 ปี บรเิวณถนนสุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) 
ใกล้กบัสถานี BTS แบริง่ โดยโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ จะมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร 
สามารถรองรบัผูป่้วยในไดไ้ม่ต ่ากว่า 600 เตยีง โดยการเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้จะเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิาร
ผูป่้วย ภายในกลุ่ม IMH จากเดมิ 100 เตยีง ไปเป็นรวมไม่ต ่ากว่า 700 เตยีง เพื่อเพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดใ้นอนาคต
ของบรษิทัฯ และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์หก้บับรษิทัฯ ไดม้ากขึน้ 
 
 โดยมรีายละเอยีด บนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมลงทุนและเช่าทีด่นิ ดงันี้ 
วนัท่ีลงนาม วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 
คู่สญัญา 1. บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั (“PCH”) - ในฐานะผูร้่วมทุนฝ่ายที ่1 

2. นางสาวสรภา โสภารตัน์ - ในฐานะผูร้่วมทุนฝ่ายที ่21 

IMH 

99.99% 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  
(“โรงพยาบาลประชาพฒัน์”, “PCH”)  

99.99% 

บรษิทั แอคควิฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ จ ากดั 

บริษทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบร่ิง 
จ ากดั (“บริษทัใหม่”) 

ลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING) 
Hospital) 

80.00% 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ส่วนที ่1 หน้า 2 

3. นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูร้่วมทุนฝ่ายที ่32 
4. นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ 
5. นางสาวเพญ็สุดา ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ 
6. นายชยะบูรณ์ ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์ ผู้ร่วมทุนมคีวามประสงค์ทีจ่ะร่วมกนัจดัตัง้บรษิทัแห่งใหม่ชื่อ “บรษิัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช 
แบริง่ จ ากดั” (“IMHB”) เพื่อประกอบกจิการเกีย่วกบัโรงพยาบาล และเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิเพื่อ
ก่อสรา้งและด าเนินกจิการโรงพยาบาล 

การร่วมทุน  ผูร้่วมทุนจะจดัตัง้ IMHB โดยมทีุนจดทะเบยีน 50.00 ลา้นบาท 
 ผูร้่วมทุนฝ่ายที ่1 : ลงทุนรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 40.00 ลา้นบาท 
 ผูร้่วมทุนฝ่ายที ่2 : ลงทุนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 5.00 ลา้นบาท 
 ผูร้่วมทุนฝ่ายที ่3 : ลงทุนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 5.00 ลา้นบาท 

 ผู้ร่วมทุนทัง้สามฝ่ายตกลงแต่งตัง้ให้ “นายสิทธิวฒัน์ ก ากัดวงษ์ และ นางสาวปรมาภรณ์    
ปวโรจน์กจิ” เป็นกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทน IMHB 

เง่ือนไขการเช่าท่ีดิน  ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิกบั IMHB ตามวนัทีต่กลงกนั 
 ระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยผู้ใหเ้ช่าใหค้ ามัน่ที่จะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปอกี 30 ปี โดยมี

อตัราค่าเช่าตามทีจ่ะตกลงกนั 
 ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าฝ่ายละ

ครึง่ 
 ค่าหน้าดนิและค่าเช่าทีด่นิตลอดระยะเวลา 30 ปี รวมมูลค่า 446,537,772.50 บาท โดยแบ่ง

ช าระดงันี้ 
 ปีที ่1 : ช าระค่าหน้าดนิ จ านวน 44,653,772.25 บาท 
 ปีที ่2 : ช าระค่าหน้าดนิ จ านวน 44,653,772.25 บาท 
 ปีที ่3 : ช าระค่าหน้าดนิ จ านวน 44,653,772.25 บาท 
 ปีที ่4 - 5 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 10,080,000.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่6 - 10 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 10,584,000.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่11 - 15 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 11,113,200.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่16 - 20 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 11,668,860.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่21 - 25 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 12,252,303.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่26 - 30 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 12,864,918.15 บาทต่อปี 

 นับตัง้แต่วนัทีล่งนามในบนัทกึฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะไม่จ าหน่าย จ่าย หรอืโอนกรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจาก PCH หรอื IMHB 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั  บันทึกฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (“IMH”) 

หมายเหตุ: 1. บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่ช่วยบริษทัฯ ในการประสานงานกบันายพรนริศ ชวนไชยสทิธิ ์เพื่อจดัหาที่ดนิส าหรบัพฒันา
โครงการ 

 2. บุคคลดงักล่าวเป็นหนึ่งในเจา้ของทีด่นิทีจ่ะใหเ้ช่า 
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จากบนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าว บรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้นี้ เพื่อใหบ้นัทกึ
ขอ้ตกลงมผีลบงัคบัใช ้สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิ เพื่อส ารองทีด่นิดงักล่าวซึ่งอยู่ในท าเลทีต่ัง้ทีด่ ีเหมาะส าหรบั
การลงทุนในโครงการ IMHB ไว้ ภายหลงัจากการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ บรษิัทฯ จะต้องด าเนินการอนุมตักิารท า 
Spin-off ของ PCH และจดัหาแหล่งเงนิทุนของโครงการเป็นล าดบัถดัไป เมื่อสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอ จงึจะ
ด าเนินการลงทุนตามแผนทีว่างไว ้อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากบนัทกึขอ้ตกลงเป็นการก าหนดเงือ่นไขของสญัญาเช่าในเบื้องต้น 
ยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนสทิธกิารเช่ากบักรมทีด่นิ ท าใหไ้ม่ไดม้ภีาระผกูพนัของเจา้ของทีด่นิ บรษิทัฯ จงึยงัมคีวามเสีย่งทีผู่ใ้ห้
เช่าทีด่นิ จะไม่ด าเนินการตามบนัทกึขอ้ตกลงในอนาคตได ้

ทัง้นี้ ตามบนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมลงทุนและเช่าทีด่นิ PCH จะเขา้ถอืหุน้ใน IMHB ในสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ในขัน้
แรก ดงันัน้ หากมกีารเพิม่ทุนตามสดัส่วน PCH และผูร้่วมลงทุนรายอื่นมหีน้าทีต่้องจดัหาเงนิทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นไม่ได้จดัหาเงินทุนมาเพิม่เติม ทาง PCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจเป็นผู้จดัหา
เงนิทุนมาเพิม่เติมให้ครบตามจ านวน ซึ่งอาจท าให้ PCH มสีดัส่วนการถือหุ้นใน IMHB มากกว่าร้อยละ 80.00 ดงันัน้ 
สดัส่วนการถอืหุน้ใน IMHB และแหล่งเงนิทุนของโครงการนี้ ยงัมคีวามไม่ชดัเจน อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
คาดการณ์ไวว้่า PCH จะเพิม่ทุนไม่น้อยกว่าตามสดัส่วน ดงันัน้การถอืหุน้ของ PCH ใน IMHB จะอยู่ในสดัส่วนทีไ่ม่ต ่ากวา่
รอ้ยละ 80.00 ตามการประมาณการของผูบ้รหิาร 

นอกจากนี้ หากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอตามแผนภายในเดอืนเมษายน 2567 บรษิัทฯ จะ
พจิารณาลดขนาดของโครงการใหเ้หมาะสมกบัเงนิทุนทีม่หีรอือาจพจิารณายกเลกิการด าเนินโครงการ IMHB ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัมตขิองคณะกรรมการ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในล าดบัต่อไป โดยมตีน้ทุนจม (Sunk Costs) ทีบ่รษิทัฯ มคี่าใชจ้่าย
ไปแลว้จ านวนทัง้สิน้ 4.58 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ซึง่เมื่อค านวณตามประกาศไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปฯ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 466.06 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งมีจ านวน 1,180.10 ล้านบาท และเมื่อพจิารณารวมกบัขนาดรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มลูค่า 23.36 ลา้นบาท จะท า
ใหม้ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 468.04 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

โดยการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที ่4 ทีม่ขีนาด
ของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรอืสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่
มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ”) ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท า
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และ
ด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นในการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นขออนุญาตจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หนึ่ง (Relisting) เน่ืองจากไม่เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยโ์ดยออ้ม ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

1)  ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
2)  บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ  
3)  กลุ่มบรษิทัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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4)  ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในคณะกรรมการของบรษิทัและในอ านาจการควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 จากหลกัเกณฑ์ในขา้งต้น บรษิัทฯ จงึได้แต่งตัง้บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั (“IFA” หรอื “ที่ปรกึษาฯ”) 
เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อให้ความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ ต่อผู้ถือหุน้ของ
บรษิทัฯ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาลงมต ิ

ทัง้นี้ จากการศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ อาท ิเงื่อนไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีในการเขา้

ท ารายการ ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ท ารายการ ท าใหส้ามารถสรุปความเหน็ของ

ทีป่รกึษาฯ ไดด้งันี้ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
1.  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและต่อยอดธรุกิจด้านบริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ 
 ปัจจุบนับรษิทัฯ ด าเนินกจิการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางเน้นใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ ซึ่งมกีารใหบ้รกิารตรวจ
สุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพปัจจยัเสีย่ง และการตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน การตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient 
Department: OPD) การใหบ้รกิารฉีดวคัซนี และการอบรมอื่นๆ และประกอบกจิการโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 100 เตยีง 
ซึ่งไดแ้ก่ โรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารทางการแพทย์เช่นเดยีวกนักบัโครงการทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ลงทุนใน
ครัง้นี้ โดยการเขา้ลงทุนในครัง้นี้จะช่วยต่อยอดบรกิารทางการแพทย์ของบรษิทัฯ จากเดมิที่บรษิัทฯ มุ่งเน้นให้บรกิาร
เฉพาะทางด้านการตรวจสุขภาพ ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถส่งต่อตัวผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติเพื่อเข้ารักษา ที่
โรงพยาบาลในเครอืได ้เนื่องจากโครงการทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในครัง้นี้จะครอบคลุมงานรกัษาพยาบาล ทัง้การตรวจ
สุขภาพ การตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) การตรวจรกัษาผูป่้วยใน (In Patient Department: 
IPD) อย่างครบวงจร โดยสามารถใหบ้รกิารทัง้ฐานลูกคา้ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม 
 ดงันัน้ การเขา้ลงทุนในครัง้นี้จงึช่วยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและขอ้ไดเ้ปรยีบจากการเขา้ท ารายการจาก
การที่สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจเดมิของบริษัทฯ และทิศทางการเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย ในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุนเพิม่ขึน้ เพื่อท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่งดา้นผลการ
ด าเนินงานมากยิง่ขึน้ต่อไป 
2.  เพ่ิมความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษทัฯ 
 การเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้ เป็นการเพิม่แหล่งทีม่าของรายไดข้องบรษิทัฯ โดยในอดตีบรษิทัฯ มเีพยีงรายได้
หลักจากการให้บริการทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นบริการตรวจสุขภาพ และรายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิก์ารแพทย์ จ ากัด ซึ่งด าเนินกิจการ
โรงพยาบาลประชาพฒัน์ เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 100 เตยีง ท าใหใ้นปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่จากการประกอบ
กจิการโรงพยาบาล โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมรายไดอ้ื่น) ดงันี้  

รายได้จากการให้บริการ 
2562 2563 2564 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ 286.70 85.83 215.63 90.52 310.27 32.86 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 47.33 14.17 22.58 9.48 10.84 1.15 
รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล - - - - 623.00 65.99 
รวม 334.03 100.00 238.21 100.00 944.11 100.00 

ท่ีมา:  รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ปี 2563 และงบประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ 
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 ดงันัน้ การเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มชี่องทางรายไดจ้ากโครงการโรงพยาบาลแห่ง
ใหม่ อกีทัง้จะท าใหบ้รกิารทางการแพทยไ์ดค้รบวงจร และดว้ยขนาดของโรงพยาบาลทีใ่หญ่ จงึมแีนวโน้มทีจ่ะดงึดดูใหค้น
มาใช้บริการมากขึ้น ท าให้บริษัทฯ น่าจะมีอตัราการเติบโตของรายได้เพิม่ขึ้นในอนาคต รวมถึงอาจท าให้บรษิัทฯ มี
แนวโน้มไดร้บัความประหยดัจากขนาดในภาพรวมจากการมขีนาดธุรกจิทีใ่หญ่ขึน้ 
 
3. กระจายความเส่ียงของบริษทัฯ 
 การเขา้ลงทุนในครัง้นี้ จะช่วยกระจายความเสีย่งจากการแขง่ขนัของบรษิทัฯ จากธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ การ
ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพนอกสถานที ่ทีอ่าจมผีูเ้ล่นรายใหม่เขา้สู่การแข่งขนัไดไ้ม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่สามารถเข้าสู่การให้บริการนอกสถานที่ได้ รวมถึงงานให้บริการตรวจคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ทีม่แีนวโน้มรายไดล้ดลง  
 นอกจากนี้ การลงทุนด าเนินโครงการโรงพยาบาลใหม่ทีอ่ยู่ในแบริง่นัน้ ถอืเป็นท าเลทีด่ ีตัง้อยู่บรเิวณกรุงเทพใตใ้น
เขตบางนาและในจงัหวดัสมุทรปราการทีม่ปีระชากรหนาแน่น และเป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต อยู่ใกลก้บัรถไฟฟ้า
แบริง่ซึ่งสามารถเดนิทางได้สะดวกและอยู่ใกล้กบัสิง่อ านวยความสะดวก หา้งสรรพสนิคา้ และสถานทีส่ าคญั เช่น ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ ห้างสรรพสนิคา้ Bangkok Mall ที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งและคาดว่าจะเปิด
ใหบ้รกิารในปี 2566 ซึง่ถอืว่าเป็นการขยายกลุ่มลูกคา้กลุ่มใหม่ใหก้บัทางบรษิทัฯ ประกอบกบัคู่แขง่ในบรเิวณดงักล่าวถอื
ว่ามกีารแขง่ขนัไม่สงูนัก จงึถอืเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ขีองบรษิทัฯ ในดา้นท าเลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 
 
4. การเข้าท ารายการมีความเหมาะสมจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ 
  จากการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการครัง้นี้ของทีป่รกึษาฯ พบว่า โครงการทีบ่รษิทัฯ จะ
เขา้ลงทุนในครัง้นี้ม ีNPV เท่ากบั 2,633.91 ล้านบาท และ IRR เท่ากบัร้อยละ 14.03 ต่อปี ซึ่งมคี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของทุน (WACC) ของโครงการที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 8.94 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนจากโครงการดงักล่าวทีม่ากกว่าต้นทุนของกจิการ จงึท าใหก้ารเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้ มคีวามเหมาะสมเมื่อพจิารณาถงึตวัเลขทางการเงนิ 

 
ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 
1. บริษทัฯ ต้องก่อหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และจะมีภาระดอกเบีย้ในอนาคต  

จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะต้องมกีารใชเ้งนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเพื่อส าหรบัเป็นแหล่งเงนิทุนในการ
ด าเนินโครงการประมาณรอ้ยละ 50 ของมูลค่าโครงการ โดยอาจจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้
รวมถงึภาระดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณหนี้สนิที่ก่อ อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากบรษิทัฯ มแีผนจะใชแ้หล่งเงนิทุนจากการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกส าหรบัส่วนที่เหลอืดว้ย จงึท าใหบ้รษิทัฯ น่าจะสามารถ
ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ในภาพรวมไว้ได้ไม่เกิน 1 เท่า ทัง้นี้ สดัส่วนหนี้สินต่อทุนจะมแีนวโน้มปรบั
ลดลงอย่างต่อเนื่องตามการผ่อนช าระคืนเงินกู้ ซึ่งจากประมาณการผลการด าเนินงานจากโครงการในครัง้นี้พบว่า 
โครงการมกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี(EBIT) รวมทัง้กระแสเงนิสดในภาพรวมทีส่ามารถจ่ายคนืดอกเบีย้จ่ายและ
เงนิต้นซึ่งเกิดขึ้นจากเงนิกู้ยืมส าหรบัโครงการดงักล่าวตัง้แต่ปีแรก (ปี 2568) ของการเริม่โครงการเป็นต้นไป จงึท าให้
ยงัคงมคีวามสามารถในการช าระหนี้สนิตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 
2. บริษทัฯ อาจสญูเสียความสามารถในการก่อหน้ีสินในอนาคต 
 การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินภายในประเทศเพื่อด าเนินโครงการในครั ้งนี้ อาจท าให้บริษัทฯ ต้องด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio หรอื DSCR) และ/หรอื อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
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(Debt to Equity Ratio) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ซึ่งบริษัทฯ จะต้องท ากับธนาคาร
พาณิชยผ์ูป้ล่อยสนิเชื่อในอนาคต ซึง่เงือ่นไขทางการเงนิดงักล่าวมกัเป็นเงื่อนไขทัว่ไปทีธ่นาคารพาณิชยร์อ้งขอกบับรษิทั
ผูเ้ป็นลูกหนี้ ดงันัน้ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีความสามารถในการก่อหนี้สนิในอนาคตกรณีทีม่คีวามตอ้งการใชห้นี้สนิ 
เช่น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลงทุนใหม่ในอนาคต หรอืสนับสนุนสภาพคล่องของกจิการ  
 
3. บริษทัฯ ยงัไม่สามารถเร่ิมด าเนินโครงการได้หากยงัจดัหาแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัของ 

PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไม่ได ้
 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้มเีงื่อนไขทีส่ าคญัคอืการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผลส าเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญ
ภายหลงัการได้รบัอนุญาต เช่น ระยะเวลาที่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปได้แล้วเสร็จ จ านวนเงนิที่
สามารถระดมทุนได้จากการเสนอขายซึ่งอาจไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ สภาวะตลาดทุน และปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอื่นๆ ณ ขณะนัน้ ซึง่บรษิทัฯ จะยงัไม่ด าเนินการใดๆ จนกว่า
จะมคีวามแน่ชดัของแหล่งเงนิทุนในการด าเนินโครงการดงักล่าวซึง่เป็นเงือ่นไขในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้  
 ทัง้นี้ แมว้่าการใชแ้หล่งเงนิทุนขา้งต้นจะท าใหไ้ม่เกดิ Dilution effect กบัตวับรษิทัฯ เองเนื่องจากไม่ต้องพึง่พา
การเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นที่ระดบับริษัทฯ แต่จะเกิด Dilution effect ที่ระดบั PCH แทน อีกทัง้ เงื่อนไขการท ารายการ
ดงักล่าวยงัท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถเริ่มด าเนินโครงการไดท้นัท ีและมแีนวโน้มท าใหเ้กดิต้นทุนค่าเสยีโอกาสระหว่างรอ
ผลส าเร็จของการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก เช่น โอกาสในการเขา้ลงทุนไดท้นัที
ภายหลงัจากการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้เพื่อใหส้ามารถรบัผลตอบแทนไดเ้รว็ขึน้ โอกาสการเขา้มาแขง่ขนัและการปรบัตวัของ
คู่แขง่ในละแวกเดยีวกนั เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะเกดิต้นทุนจม (Sunk cost) ทีเ่สยีไปส าหรบัค่าออกแบบดา้นสถาปนิกเบื้องต้นทีม่ีความ
จ าเป็นต้องจ่ายแมว้่าโครงการจะไม่สามารถด าเนินต่อได ้รวมทัง้ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบั
การท ารายการในครัง้นี้ คดิเป็นจ านวนรวมประมาณ 4.58 ลา้นบาท 
 
ความเส่ียงของการเข้าท ารายการ 

1. ความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอ 
 บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอส าหรบัการพฒันาโครงการ เน่ืองจาก 

มแีผนใชแ้หล่งเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และแหล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH 
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกเป็นหลกั จงึอาจมคีวามเป็นไปไดว้่าบรษิทัฯ ไม่ได้รบัวงเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ รวมถงึการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไม่เป็นผลส าเรจ็ซึ่งขึ้นอยู่กบัการอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการอนุญาตจะพจิารณา
จากการมคีุณสมบตัทิีค่รบถ้วนตามเกณฑร์บัหลกัทรพัย์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ความพรอ้มของบรษิทัทีจ่ะ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้าง การบริหารงาน 
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการอิสระ ระบบบญัช ีระบบควบคุมภายใน ฯลฯ รวมถึงผลส าเร็จในการเสนอขายหุน้
สามญัภายหลงัการไดร้บัอนุญาต เช่น ระยะเวลาทีส่ามารถเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปไดแ้ลว้เสรจ็ จ านวนเงนิ
ทีส่ามารถระดมทุนไดจ้ากการเสนอขายซึ่งอาจไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายทีต่้องการ ซึ่งอาจขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ สภาวะตลาดทุน และปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอื่นๆ ณ ขณะนัน้ 
 แมว้่าการขออนุมตัริายการในครัง้นี้เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการเจรจากบัเจา้ของทีด่นิทีจ่ะใชท้ าโครงการแลว้
นัน้ หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัริายการน้ีแลว้แต่บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอ หรอืไม่มคีวามชดัเจน
ของแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ บรษิทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ จนกว่าจะมคีวามแน่ชดัของแหล่งเงนิทุนในการด าเนินโครงการ
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ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยบรษิทัฯ จะเกดิต้นทุนจม (Sunk cost) ทีเ่สยีไปส าหรบัค่าออกแบบดา้น
สถาปนิกเบื้องตน้ทีม่คีวามจ าเป็นต้องจ่ายแมว้่าโครงการจะไม่สามารถด าเนินต่อได ้รวมทัง้ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท ารายการในครัง้นี้ คดิเป็นจ านวนรวมประมาณ 4.58 ลา้นบาท 
 

2. ความเส่ียงจากการท่ียงัไม่ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดิน 
แมว้่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัริายการน้ีแลว้ บรษิทัฯ ยงัไม่ด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการก่อสรา้งโรงพยาบาล ไอเอม็

เอช แบริง่ จนกว่าจะมคีวามแน่ชดัของแหล่งเงนิทุนในการด าเนินโครงการตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ การไม่ด าเนินการดงักล่าว
ยงัรวมถงึการยงัไม่จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทีด่นิกบัเจา้ของทีเ่พื่อใชเ้ป็นสถานประกอบการดว้ย ดงันัน้ แมว้่าบรษิทัฯ จะ
สามารถเจรจาการเช่าทีด่นิในลกัษณะของเงื่อนไขทางการคา้เป็นผลส าเรจ็แล้ว แต่บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งในความไม่
แน่นอนเนื่องจากยงัไม่ได้มกีารเซ็นสญัญาเป็นที่เรยีบร้อยระหว่างรอผลการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัฯ เสยีโอกาสส าหรบัการเขา้ลงทุนตามแผนงานทีว่างไว้ 
 ทัง้นี้ บรษิัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากบรษิัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ จ ากดั 
หรอืบรษิทัใหม่ทีจ่ดัตัง้มาเพื่อลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ นัน้ มเีจา้ของทีด่นิถอืหุน้อยู่ดว้ยบางส่วน 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความมัน่หมายในการรบัความเสีย่งและผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวของเจา้ของทีด่นิไปพร้อมกนั
กบับรษิทัฯ ในอนาคต 
 

3. ความเส่ียงจากความล่าช้าในการก่อสร้าง 
การลงทุนโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ ในครัง้นี้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ส าหรบับรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ 

คาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 5,500 ล้านบาท และคาดว่าจะใชเ้วลาในการด าเนินการก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จงึท าใหม้ี
ความเสีย่งหากบรษิทัฯ ด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัโครงการไปแล้ว แต่เกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหก้ารด าเนินโครงการดงักล่าว
ล่าชา้ หรอืไม่สามารถด าเนินการก่อสรา้งโครงการใหแ้ล้วเสรจ็ได ้ซึ่งกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และสภาพคล่องของบรษิทัฯ ณ ขณะนัน้ 
 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าวเป็นอย่างด ีและจะด าเนินการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความล่าชา้ในการก่อสรา้ง เช่น การติดตามและควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการท างานใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนด การพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งและทีป่รกึษาโครงการทีม่ชีื่อเสยีง รวมทัง้มปีระสบการณ์และน่าเชื่อถือ 
การก าหนดค่าปรบังานล่าชา้กบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งกรณีทีผู่ร้บัเหมาส่งมอบงานล่าชา้กว่าทีต่กลงกนั การท าประกนัภยัใน
การก่อสรา้ง การวางหลกัประกนัโดยผูร้ ับเหมาส าหรบัความเสยีหายจากงานก่อสรา้งทัง้ระหว่างก่อสรา้งและหลงัส่งมอบ
งานแลว้ เป็นตน้ บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ว่าความเสีย่งดา้นความล่าชา้จงึอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งจ ากดั 
 

4. ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ ขาดประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงพยาบาลขนาดใหญ่  

บรษิทัฯ เริม่ตน้จากธุรกจิใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเป็นหลกั ซึง่ต่อมาในปี 2564 บรษิทัฯ ขยายมาสู่ธุรกจิโรงพยาบาล
จากการซื้อหุน้ของ PCH ซึง่บรหิารโรงพยาบาลประชาพฒัน์ขนาด 100 เตยีง บรษิทัฯ จงึมปีระสบการณ์บรหิารโรงพยาบาล
เพยีงประมาณ 1 ปีเท่านัน้ ในขณะทีโ่ครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ในครัง้นี้จะเป็นการบรหิารโรงพยาบาลขนาดไม่ต ่ากว่า 

600 เตยีง ซึ่งมขีนาดใหญ่กว่ามาก ซึ่งบรบิทในการบรหิารจดัการจะมคีวามแตกต่างกนัเน่ืองจากโรงพยาบาลประชาพฒัน์
เปิดด าเนินการมาค่อนขา้งนานซึง่ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาแลว้และมแีพทยเ์ฉพาะทางทีใ่ห้การ
รกัษาอยู่ก่อนแลว้ ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ไปลงทุน ในขณะทีโ่ครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้บรษิทัฯ จะตอ้งสรา้งฐานลูกคา้
ใหม่ตัง้แต่เริม่ตน้ จดัหาบุคลากรทางการแพทยใ์หม่ รวมถงึวางแผนการจดัการและสรา้งระบบต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน 
เป็นต้น ซึ่งอาจะท าให้บรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงที่จะท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
ขนาดโครงการจะแตกต่างกบัทีด่ าเนินธุรกจิอยู่ในปัจจุบนั แต่บรษิทัฯ ยงัสามารถดงึประสบการณ์ส าหรบัการบรหิารงาน
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ของ PCH ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ส าคญัในการเขา้สู่ธุรกจิโรงพยาบาล มาต่อยอดใชก้บัการด าเนินโครงการในครัง้นี้ได ้รวมถงึยงั
มแีนวทางพจิารณารบับุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการเขา้มาช่วยด าเนินโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 

 5. ความเส่ียงด้านบุคลากรทางการแพทยไ์ม่เพียงพอ 
โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้ จะใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ย่างครบวงจร

ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย โดยจะมีขนาดไม่ต ่ากว่า 600 เตียง ซึ่งต้องมีบุคลากรทางการแพทย์จ านวนมากเพื่อ
ใหบ้รกิารตามแผนงานทีบ่รษิทัฯ ไดว้างไว ้ไดแ้ก่ แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ บุรุษพยาบาล นางพยาบาล นักเทคนิค
การแพทย์ และอื่นๆ บรษิัทฯ จงึมคีวามเสี่ยงในการจดัหาและดงึดูดบุคลากรทางการแพทย์ดงักล่าวเพื่อให้บรกิารใน
โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ในกรณีต่างๆ เช่น การไม่สามารถดงึดดูบุคลากรทางการแพทยท์ีม่ชีื่อเสยีงซึ่งจะเป็นปัจจยัในการ
ดงึดูดผูป่้วยเพื่อเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ การไม่สามารถดงึดูดบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใหบ้รกิารได้
เพยีงพอต่อขนาดการลงทุน 600 เตยีง เป็นตน้ ซึง่อาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานไม่อาจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ 

ทัง้นี้ ที่ผ่านมาบรษิทัฯ ยงัไม่เคยมปัีญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพยีงพอ และคาดว่าจะสามารถสรรหา
แพทย์เพิม่เตมิได้อย่างเพยีงพอ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ได้รบัการตอบรบัจากนพ.สุขุม กาญจนพมิาย อดตีปลดักระทรวง
สาธารณสุขผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสาธารณสุขเป็นอย่างดเีพื่อใหเ้ขา้มาประจ าการเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและดูแล
จดัการโครงการดงักล่าวโดยเฉพาะ อีกทัง้บรษิัทฯ มุ่งเน้นการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบับุคลากรทางการแพทย์และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและความคล่องตวัในการตรวจรกัษา ทัง้ด้านอุปกรณ์
เครื่องมอืทางการแพทย ์สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน สวสัดกิารและค่าตอบแทน และส่งเสรมิการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความผูกพนัระหว่างบุคลากรและองค์กรไดใ้นระยะยาว และเพื่อลด
ความเสีย่งดงักล่าวลง 
 

 6. ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
เงนิลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ หากพจิารณาเงนิกู้ยมื

จากสถาบนัการเงินภายในประเทศของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนัมีอตัราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทได้รบัจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั (Floating Interest Rate) โดยอ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย MLR ดงันัน้ ในกรณีที่
วงเงนิกู้ที่บรษิัทจะได้รบัในอนาคตเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั และอตัราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป สถาบนัการเงนิดงักล่าวอาจมกีารปรบัส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ามสญัญาเงนิกู ้จงึท า
ใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ส าหรบัวงเงนิกูเ้พื่อใชท้ าโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช 
แบริง่ 
 7. ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

ผลการด าเนินงานจากการเข้าลงทุนในโครงการในครัง้นี้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั โดยขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เกดิขึน้จรงิเมื่อด าเนินโครงการ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสมมตฐิานใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ ดงันัน้ หากมี
เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาท ิสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของ
รฐับาล อาจท าใหผ้ลการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการทีจ่ดัท าขึ้นตามขอ้ 4.2.4 เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้
ลงทุนสามารถศกึษาการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ส าหรบัการเขา้ลงทุนในโครงการน้ีเพิม่เตมิไดท้ีส่่วนที ่5 
ขอ้ 5.2 การวเิคราะหค์วามไว 

 
ในเรื่องความเหมาะสมของราคาที่เข้าท ารายการในครัง้นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการวิเคราะห์ประมาณการทาง

การเงนิโครงการลงทุนในโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ล าดบั ค่าช้ีวดั กรณีฐาน 
การวิเคราะห์ความไว 

ค่าต า่ ค่าสูง 
1. อตัราผลตอบแทนภายใน รอ้ยละ 14.03 รอ้ยละ 12.62 รอ้ยละ 15.49 
2. มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ 2,633.91 ลา้นบาท 1,165.04 ลา้นบาท 4,706.78 ลา้นบาท 
3. ระยะเวลาคนืทุน 9.13 ปี 8.71 ปี 9.60 ปี 

 
 จากตารางขา้งตน้ เน่ืองจากในทุกกรณี อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมากกว่าต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของโครงการทีร่อ้ยละ 8.94 และมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการมคี่ามากกว่าศูนย ์ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็วา่
โครงการลงทุนในโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ มคีวามสมเหตุสมผลทางดา้นราคา 
 

จากเหตุผลขา้งต้น ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม
ทางด้านราคาในการลงทุนโครงการ IMHB จงึเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรอนุมติัในการเข้าท ารายการในครัง้น้ี 
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพจิารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของที่ปรกึษาฯ ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ขอ้มูล 
เอกสาร และร่างเอกสารทีไ่ดร้บั รวมถงึการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นความจรงิ สมบูรณ์ และถูกตอ้ง และผู้
ถอืหุน้ควรพจิารณาเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของการเขา้ท ารายการดงักล่าว  

 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัเตรยีมประมาณการทางการเงนิมคีวามสมเหตุสมผล อย่างไรก็

ตาม สมมติฐานดงักล่าวตัง้ขึ้นโดยการพจิารณาภาวะเศรษฐกิจและขอ้มูลทีม่อียู่ในช่วงเวลาทีศ่กึษาเท่ านัน้ ดงันัน้ การ
เปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ทัง้นี้ การตดัสนิใจทีจ่ะอนุมตัหิรอืไม่
อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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ส่วนท่ี 2 : แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน 
  
 ที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ฯ จากขอ้มูลที่ได้รบัจากบรษิทัฯ 
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร และขอ้มูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป รวมถึงขอ้มูลอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

1. มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และสารสนเทศทีเ่ปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ 

2. เอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และรายชื่อผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  
3. งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื เป็นตน้ 
4. รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (56-1) ของบรษิทัฯ 
5. การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
6. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 
7. เอกสารขอ้มลู และสญัญาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ 

 
ทัง้นี้ ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูล และ/หรอื เอกสาร ซึ่งทีป่รกึษาฯ ไดร้บั ตลอดจน

การสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง โดยที่ปรึกษาฯ ได้
พจิารณาและศกึษาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี นอกจากนี้ ที่
ปรกึษาฯ ถือว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ มผีลบงัคบัใช้และผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มกีารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข เพกิถอน หรอื ยกเลกิ รวมถงึไม่มเีหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้
ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ 

ดงันัน้ หากขอ้มลู และ/หรอื เอกสาร ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดร้บั ไม่ถูกตอ้ง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ
ขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ ไม่มผีลบงัคบัใช ้และ/หรอื ไม่ผกูพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข เพกิถอน 
หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงือ่นไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่
สนิทรพัยฯ์ อาจส่งผลต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถใหค้วามเหน็ต่อผลกระทบดงักล่าวต่อบรษิทัฯ 
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได ้

อน่ึง ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ จดัท าขึน้ภายใตข้อ้มลูซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดร้บั รวมถงึภาวะอุตสาหกรรม เงือ่นไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการจดัท า ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในภายหลงั และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ โดยทีป่รกึษาฯ ไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ของรายงานความเหน็
ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ 

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจ
ลงมตกิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ ซึง่การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยฯ์ ใน
ครัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ 
ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัก่อนท าการลงมต ิ
เพื่อทีจ่ะไดพ้จิารณาลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี้  รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ มไิดเ้ป็นการรบัรองผลส าเรจ็ของการ
เขา้ท ารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้
จากการเขา้ท ารายการดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
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ส่วนท่ี 3 : ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
 
3.1 วตัถปุระสงคข์องรายการและท่ีมาของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แล็บ  จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรยีกว่า  “บรษิทั” หรอื “IMH”) ครัง้ที ่1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้มีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) จ านวนไม่ต ่ากว่า 600 
เตยีง ภายใต้บรษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมบีรษิทั สุข
สวัสดิก์ารแพทย์ จ ากัด (“PCH”) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว เพื่อด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
โรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดนิระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและด าเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง่ คดิเป็น
มูลค่าเงนิลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกจิและเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลของกลุ่ม
บรษิทั จากทีใ่นปัจจุบนั บรษิทัฯ ด าเนินกจิการโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป ขนาด 100 เตยีง ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนผ่านบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั ในปี 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเขา้ลงทุนในโครงการ IMH BEARING Hospital จะเป็นโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารทางการแพทย์แบบครบ
วงจร ทีเ่จาะกลุ่มลูกคา้ระดบัปานกลางทีอ่าศยัในบรเิวณกรุงเทพใต้ รวมถงึกรุงเทพและปรมิณฑล โดยในเบื้องต้น เป็น
อาคารสงูไม่เกนิ 26 ชัน้  ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึง่เป็นทีด่นิเช่า 30 ปี บรเิวณถนนสุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) 
ใกล้กบัสถานี BTS แบริง่ โดยโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ จะมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร 
สามารถรองรบัผูป่้วยในได้ไม่ต ่ากว่า 600 เตยีง โดยการเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้จะเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิาร
ผูป่้วย ภายในกลุ่ม IMH จากเดมิ 100 เตยีง ไปเป็นรวมไม่ต ่ากว่า 700 เตยีง เพื่อเพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดใ้นอนาคต
ของบรษิทัฯ และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์หก้บับรษิทัฯ ไดม้ากขึน้ 

 ทัง้นี้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ซึง่เมื่อค านวณตามประกาศไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปฯ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 466.06 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งมีจ านวน 1,180.10 ล้านบาท และเมื่อพจิารณารวมกบัขนาดรายการได้มาซึ่ง

IMH 

99.99% 

บริษทั สขุสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  
(“โรงพยาบาลประชาพฒัน์”, “PCH”)  

80.00% 

99.99% 

บรษิทั แอคควิฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ จ ากดั 

บริษทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบร่ิง จ ากดั 
(“บริษทัใหม่”) 

ลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) 
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สนิทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มลูค่า 23.36 ลา้นบาท จะท า
ใหม้ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 468.04 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

โดยการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที ่4 ทีม่ขีนาด
ของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรอืสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่
มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ”) ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท า
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และ
ด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ โดยจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ทัง้นี้ บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการได้รบัการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลกัทรพัย์ของ  
บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หนึ่ง (Relisting) เน่ืองจากไม่เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบั
ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยออ้ม ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

1)  ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
2)  บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ  
3)  กลุ่มบรษิทัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์  
4)  ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในคณะกรรมการของบรษิทัและในอ านาจการควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
 จากหลกัเกณฑ์ในขา้งต้น บรษิัทฯ จงึได้แต่งตัง้บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั (“IFA” หรอื “ที่ปรกึษาฯ”) 

เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อให้ความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ ต่อผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาลงมต ิ
  ทัง้นี้ การค านวณตวัเลขต่างๆ ในรายงานฉบบันี้ ตวัเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที ่2 หรอืต าแหน่งที ่3 (แล้วแต่กรณี) ท าใหผ้ลลพัธ์ทีค่ านวณไดจ้รงินัน้ อาจไม่ตรงกบัตวัเลขทีแ่สดงในรายงาน
ฉบบันี้ 
 
3.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัฯ จะเริม่ด าเนินการภายหลงัจากทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่จะจดัใหม้ี
ขึน้ในวนัที ่30 เมษายน 2565 โดยในเบือ้งตน้ บรษิทัฯ คาดว่าหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัริายการดงักล่าว ระยะเวลา
การด าเนินการจะเป็นดงันี้ 

 ขัน้ตอนการด าเนินการ ก าหนดการ (โดยประมาณ) 
1 จดัหาแหล่งเงนิทุน 

ไตรมาส 2 ปี 2565 –  
ไตรมาส 1 ปี 2566 

2 การจดัตัง้บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่ใหม่ 
3 การลงนามในสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวเมื่อแหล่งเงนิทุนชดัเจน 
4 การออกแบบต่าง ๆ และด าเนินการเกีย่วกบัการยื่นรายงานผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (Environment Impact Assessment: EIA) การขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร และการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ไตรมาส 1 ปี 2566 
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 ขัน้ตอนการด าเนินการ ก าหนดการ (โดยประมาณ) 
5 การด าเนินการก่อสรา้ง รวมถงึงานเสาเขม็ งานโครงสรา้งอาคาร งานระบบ

วศิวกรรมประกอบอาคาร ตกแตง่ภายใน และงานภมูทิศัน์ 
ปี 2566 – ปี 2567 

6 การขออนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดใชอ้าคารและการเปิดใชส้ถานพยาบาล ไตรมาส 4 ปี 2567 
7 IMH BEARING Hospital เปิดด าเนินการ ไตรมาส 1 ปี 2568 
  รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี 

ปัจจุบนั บรษิทัอยู่ระหว่างการศกึษาและเตรยีมการส าหรบัขัน้ตอนที ่1 - 3 ของตารางขา้งตน้  
 
3.3 คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคูส่ญัญา 

   
ผูล้งทุนพฒันาโครงการ : บรษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั (“บรษิทัใหม่”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย

ทางอ้อมที่จะจัดตัง้ขึ้นใหม่ จะเป็นผู้เช่าที่ดินและลงทุนในโครงการ IMH 
BEARING Hospital โดยบรษิทัใหม่จะมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ดงันี้ 
 
ทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ 

: 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
ประกอบธุรกจิ 

: ประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบัโรงพยาบาล 
 

กรรมการบรษิทั : นายสทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ และนางสาวปรมาภรณ์ 
ปวโรจน์กิจ (ทัง้สองท่านเป็นกรรมการของ IMH 
และ PCH) 

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1. บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั (“PCH”) 
   (IMH ถอืหุน้ PCH รอ้ยละ 99.99) 

400,000 80.00 

2. นางสาวสรภา โสภารตัน์ 50,000 10.00 
3. นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์ 50,000 10.00 

รวม 500,000 100.00 
 

   
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : บรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 
   
ผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ : (1) นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์(2) นางสาวเพญ็สุดา ชวนไชยสทิธิ ์และ (3) 

นายชยะบูรณ์ ชวนไชยสทิธิ ์ 
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : ผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ ไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกบับรษิทั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั 
   
ผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้ง : ยงัไม่ไดก้ าหนด เน่ืองจากบรษิทัจะเริม่สรรหาและคดัเลอืกผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้ง 

หลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหท้ ารายการแลว้ 
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ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : ผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้ง จะไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทั ตามประกาศรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
3.4 การค านวณขนาดรายการ 

การเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปฯ โดยการค านวณขนาดรายการในครัง้นี้อ้างองิจากขอ้มลูงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชสี าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงันี้ 

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การ

ค านวณ 
ขนาด
รายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
เพราะยงัไม่ไดจ้ดัตัง้บรษิทั NTA ของบรษิทั 

2. เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ไีดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
เพราะยงัไม่ไดจ้ดัตัง้บรษิทั ก าไรสุทธขิองบรษิทั 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทน x 100 5,500.00 
466.06% สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 1,180.10 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์ x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
เน่ืองจากไมม่กีารออกหุน้

ใหม ่
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั 

 
จากการค านวณขนาดรายการ พบว่ามูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  466.06 

ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งมจี านวน 1,180.10 ล้านบาท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่
ตอบแทน และเมื่อพจิารณารวมกบัขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีาร
ตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มูลค่า 23.36 ล้านบาท จะท าใหม้ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 468.04 ตามเกณฑม์ลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน จดัเป็นรายการประเภทที่ 4 ซึ่งมขีนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 100 หรอืสูงกว่า ตามประกาศการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้ม
ทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ และด าเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ทัง้นี้ บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการได้รบัการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลกัทรพัย์ของ  
บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หนึ่ง (Relisting) เน่ืองจากไม่เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบั
ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยออ้ม ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

 

1. ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
การท ารายการครัง้นี้ เป็นการลงทุนใน IMH BEARING Hospital ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจ

ของบริษัทฯ คือ การให้บริการสถานพยาบาลและรกัษาพยาบาลให้กับประชาชนคนท างานทัว่ไป ซึ่ง IMH 
BEARING Hospital จะเพิม่ความสามารถในการรองรบัการให้บรกิารรกัษาพยาบาลของบรษิัทฯ ดงันัน้ IMH 
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BEARING Hospital จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มฐานการรองรบัผู้ป่วย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 
ใหก้บัธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบนั 

2. บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ  
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทัง้นี้ IMH BEARING 

Hospital จะท าใหบ้รษิทัย่อยของบรษิทัฯ ขยายความสามารถด าเนินธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่องไดต้่อไป 

3. กลุ่มบริษัทที่เป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

IMH BEARING Hospital เป็นการไดม้าซึ่งธุรกจิทีไ่ม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ทัง้นี้ ภายหลังจากการลงทุนใน IMH BEARING Hospital บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารง
สถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) กล่าวคอื (ก) กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม หรอืลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาด
ความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไว้วางใจใหบ้รหิารกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ (ข) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีม่อีงค์ประกอบและคุณสมบตัติามทีก่ าหนด 
(ค) บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) (ง) บรษิัทฯ ได้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม (จ) 
บรษิัทฯ ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บรษิัทฯ มกีารกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

4. ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในคณะกรรมการของบรษิทัและในอ านาจการควบคุมหรอืผู้ถือ
หุน้ทีม่อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัในคณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ อกีทัง้ ภายหลงัจากการลงทุนใน IMH BEARING Hospital บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายจะเปลี่ยนแปลง
สมาชกิของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัย์”) และต้องด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขอมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี อกีทัง้บรษิทัฯ ต้องแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบั
ความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 
 

3.5 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) จ านวน 

ไม่ต ่ากว่า 600 เตยีง ภายใต้บรษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั (“บรษิทัใหม่”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมทีจ่ะ
จดัตัง้ขึ้นใหม่ โดยมบีรษิัท สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จ ากดั (“PCH”) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว  
เพื่อด าเนินกจิการเกี่ยวกบัโรงพยาบาล โดยการเช่าทีด่นิระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้งอาคารและด าเนินกจิการโรงพยาบาล
ไอเอม็เอช แบริง่ คดิเป็นมูลค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 5,500 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกจิและเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิาร
รกัษาพยาบาล  
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 การเขา้ลงทุนใหม่ IMH BEARING Hospital จะเป็นโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่
เจาะกลุ่มลูกคา้ระดบัปานกลางทีอ่าศยัในบรเิวณกรุงเทพใต ้รวมถงึกรุงเทพและปรมิณฑล โดยในเบื้องต้น เป็นอาคารสงู
ไม่เกนิ 26 ชัน้  ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นทีด่นิเช่า 30 ปี บรเิวณถนนสุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) ใกล้กบั
สถานี BTS แบริง่ โดยโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ จะมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร สามารถ
รองรบัผูป่้วยในได้ไม่ต ่ากว่า 600 เตยีง โดยการเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้จะเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารผู้ป่วย 
จากเดิม 100 เตียง ไปเป็นไม่ต ่ากว่า 700 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ และเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์หก้บับรษิทัฯ ไดม้ากขึน้ 

 งบประมาณการลงทุนของโครงการ IMH BEARING Hospital ซึ่งบรษิทัอ้างองิจากการประมาณการโดยบรษิทั
สถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มปีระสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้กบัโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทย และผูบ้รหิารของบรษิทัน ามาพจิารณาจดัท าประมาณการลงทุนก่อสรา้ง ซึ่งจะมจี านวนเตยีงไม่ต ่ากว่า 600 
เตียงและพื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร ร่วมกับการสอบถามราคากับผู้ร ับจ้าง (Supplier) ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

รายการ 
เงินลงทุน 

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. ทีด่นิ - ค่าหน้าดนิและค่าเช่ารวม 30 ปี 450 
2. งานก่อสรา้งอาคารและงานระบบ (ประมาณการโดยอา้งองิบรษิทัสถาปนิกผูอ้อกแบบแห่งหนึ่ง) 4,355 
3. อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย ์ 560 
4. อุปกรณ์ส านักงานและอื่น ๆ  135 

รวมไม่เกิน 5,500 
 
ทัง้นี้ จ านวนเงนิตามตารางดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอใหผู้ถ้อืหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงนิทีป่ระมาณการไวแ้ต่ละประเภทในตารางขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกนิ
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ซึง่เมื่อค านวณตามประกาศไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปฯ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 466.06 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งมีจ านวน 1,180.10 ล้านบาท และเมื่อพจิารณารวมกบัขนาดรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มลูค่า 23.36 ลา้นบาท จะท า
ใหม้ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 468.04 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

โดยการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที ่4 ทีม่ขีนาด
ของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรอืสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่
มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ”) ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท า
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ และ
ด าเนินการใหม้กีารประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ โดยจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 
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ทัง้นี้ บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการได้รบัการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลกัทรพัย์ของ 
บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้หนึ่ง (Relisting) เน่ืองจากไม่เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบั
ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยออ้ม ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้  

1)  ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
2)  บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
3)  กลุ่มบรษิทัเป็นเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
4)  ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในคณะกรรมการของบรษิทัและในอ านาจการควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
 จากหลกัเกณฑ์ในขา้งต้น บรษิัทฯ จงึได้แต่งตัง้บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั (“IFA” หรอื “ที่ปรกึษาฯ”) 

เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อให้ความเหน็เกี่ยวกับการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ ต่อผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาลงมต ิ
 
3.6 เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

เกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนพจิารณาจากการจดัท าประมาณการลงทุนโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช 
แบริง่ (IMH BEARING Hospital) บรษิทัฯ อา้งองิจากการเจรจาต่อรองกบัผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ และส าหรบัมลูค่าของการก่อสรา้ง
อาคารโรงพยาบาล บริษัทฯ อ้างอิงจากการประมาณการโดยบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์ในการออกแบบอาคารใหก้บัโรงพยาบาลทีม่ชีื่อเสยีงในประเทศไทย และผูบ้รหิารของบรษิทัน ามาพจิารณา
จดัท าประมาณการลงทุนก่อสรา้งโรงพยาบาล ซึ่งจะมจี านวนเตยีงไม่ต ่ากว่า 600 เตยีงและพืน้ทีป่ระมาณ 90,000 ตาราง
เมตร ร่วมกบัการสอบราคากบัผูร้บัจา้ง (Supplier) ทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

 
3.7 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนของธุรกรรมการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ ประกอบดว้ยมลูค่ารวมของงบประมาณลงทุนของ
โครงการ IMH BEARING Hospital ไม่เกิน 5,500 ล้านบาท บรษิัทฯ จะแบ่งช าระเป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกบั
ผูใ้หเ้ช่าทีด่นิและผูร้บัเหมา/ผูจ้า้งในอนาคต โดยจะด าเนินการคดัเลอืกผูร้บัเหมา/ผูร้บัจา้งงานต่าง ๆ หลงัจากไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้  

 
3.8 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 โครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) เป็นการเช่าที่ดนิระยะยาว 30 ปี ก่อสร้าง
อาคารและด าเนินกจิการโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ ภายใตบ้รษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั (“บรษิทัใหม่”) 
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมบีริษทั สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จ ากดั (“PCH”) ถอืหุน้รอ้ยละ 80.00 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 5,500 ลา้นบาท  
 ที่ตัง้โครงการ คอื ถนนสุขุมวทิ 107 (ซอยแบริง่) ใกล้กบัสถานี BTS แบริง่ บนที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ 14053-
14061, 14084-14092, 4560 (เดมิ 1784) และ 8529 (เดมิ 8592) หน้าส ารวจ 955-963, 986-994, 324 และ 606 แขวง
บางนา เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานครซึ่งบรษิทัจะเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดนิประมาณ 12 ไร่ ระยะเวลา 30 ปี โดย
บรษิทัมสีทิธขิอขยายระยะเวลาต่อไปไดอ้กี 30 ปี โดยจะตกลงค่าเช่ากนัใหม่  

งบประมาณการลงทุนของโครงการ IMH BEARING Hospital ซึ่งบรษิทัอ้างองิจากการประมาณการโดยบรษิทั
สถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มปีระสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้กบัโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทย และผูบ้รหิารของบรษิทัน ามาพจิารณาจดัท าประมาณการลงทุนก่อสรา้ง ซึ่งจะมจี านวนเตยีงไม่ต ่ากว่า 600 
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เตียงและพื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร ร่วมกับการสอบถามราคากับผู้รบัจ้าง (Supplier) ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

รายการ 
เงินลงทุน 

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. ทีด่นิ - ค่าหน้าดนิและค่าเช่ารวม 30 ปี 450 
2. งานก่อสรา้งอาคารและงานระบบ (ประมาณการโดยอา้งองิบรษิทัสถาปนิกผูอ้อกแบบแห่งหนึ่ง) 4,355 
3. อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย ์ 560 
4. อุปกรณ์ส านักงานและอื่น ๆ  135 

รวมไม่เกิน 5,500 
 
 ทัง้นี้ จ านวนเงนิตามตารางดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอใหผู้ถ้อืหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯสามารถเปลีย่นแปลงวงเงนิทีป่ระมาณการไวแ้ต่ละประเภทในตารางขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่เกนิ
วงเงนิรวมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท 
 IMH BEARING Hospital จะเป็นโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารทางการแพทยแ์บบครบวงจร ทีเ่จาะกลุ่มลูกคา้ระดบั
ปานกลางทีอ่าศยัในบรเิวณกรุงเทพใต้ รวมถงึกรุงเทพและปรมิณฑล โดยในเบือ้งตน้ เป็นอาคารสูงไม่เกนิ 26 ชัน้ ตัง้อยู่
บนทีด่นิขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึง่เป็นทีด่นิเช่า 30 ปี บรเิวณถนนสุขมุวทิ 107 (ซอยแบริง่) ใกลก้บัสถานี BTS แบริง่ โดย
โรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ จะมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร สามารถรองรบัผูป่้วยในได ้
ไม่ต ่ากว่า 600 เตยีงต่อวนั  
 โครงการนี้จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้และมีความสามารถให้บริการเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายของการ
ใหบ้รกิารทีม่ากขึน้ และสามารถเขา้รบัการรกัษาโรคทีโ่รงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ ไดแ้บบแห่งเดยีวเบด็เสรจ็ (One-stop 
service) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความส าคญักับผู้ใช้บริการกลุ่มประกันสงัคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ มี
ประสบการณ์ในการใหบ้รกิาร 
 
3.9 เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

1. ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 อนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่า
กว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวน
ไดเ้สยี ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในการท ารายการและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ทัง้นี้ จาก
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 21 มนีาคม 2565 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วม
ประชุม (Record Date) มผีูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ คอื นายพรนรศิ 
ชวนไชยสทิธิ ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัเป็นจ านวน 180,000 หุน้ 

2. บรษิทัฯ มแีหล่งเงนิทุนทีช่ดัเจนและเพยีงพอก่อนเริม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ หรอื
การก่อสรา้งโครงการ IMH BEARING Hospital 

3. กรณีทีบ่รษิทัใชแ้หล่งเงนิทุนส าหรบั IMH BEARING Hospital จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
บรษิทัจะตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
a. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้

แรก (Initial Public Offering – “IPO”) เพื่อซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์
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b. ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก  
c. ตลาดหลกัทรพัยอ์นุมตัริบัหลกัทรพัยข์อง PCH เขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์
d. PCH ไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก เพยีงพอต่อการลงทุนใน 

IMH BEARING Hospital  
 
3.10 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

แหล่งเงนิทุนทีใ่ชม้าจากกระแสเงนิสดภายในบรษิทัฯ ประมาณ 50 ล้านบาท การกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และ
การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering – “IPO”) 
และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดย PCH อยู่ระหว่างการเตรยีมตวัส าหรบัเสนอขายหุน้ IPO ดงักล่าว ทัง้นี้ IMH 
ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ เป็นบรษิัทที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมปีระสบการณ์การน าบรษิัทเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาก่อนแลว้ อย่างไรกต็าม การที ่PCH จะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้
นัน้ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑร์บัหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ส าเรจ็ลุล่วงตามแผนการทีว่างไว ้บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิเพื่อเป็นผูด้ าเนินการในการยื่นเขา้จดทะเบยีน 
รวมทัง้บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็น เช่น การด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสถานะกจิการ 
(Due Diligence) การจดัเตรยีมระบบควบคุมภายในใหเ้พยีงพอ การจดัท างบการเงนิใหม้มีาตรฐาน รายงานทางการเงนิ
ส าหรบักจิการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีสาธารณะ เป็นต้น บรษิทัฯ คาดว่า PCH จะสามารถยื่นแบบค าขอและร่างหนังสอืชี้ชวนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ไดภ้ายในไตรมาสที ่3 ปี 2565 และกรณีไดร้บัอนุญาตให้
สามารถเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกได ้คาดว่าจะด าเนินการเสนอขายไดภ้ายในปี 2565 บนสมมตฐิาน
ว่าการเสนอขายได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และสภาพเศรษฐกิจ สภาวะตลาด รวมถึงปัจจยัภายนอกและ
ภายในของบรษิทัฯ ณ ขณะนัน้ เอือ้อ านวยต่อการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัริายการนี้แลว้ บรษิทัจะไม่ด าเนินการใดๆ หากการด าเนินการน า
หุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์อง PCH ไม่เป็นไปตามแผน หรอืไม่มคีวามชดัเจนของแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ส่วนที ่4 หน้า 1 

ส่วนท่ี 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 
4.1 วตัถปุระสงคข์องการเข้าท ารายการ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) จ านวน 
ไม่ต ่ากว่า 600 เตยีง ภายใตบ้รษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั (“บริษทัใหม่”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ะ
จดัตัง้ขึ้นใหม่ โดยมบีรษิัท สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จ ากดั (“PCH”) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว  
เพื่อด าเนินกจิการเกี่ยวกบัโรงพยาบาล โดยการเช่าทีด่นิระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้งอาคารและด าเนินกจิการโรงพยาบาล
ไอเอม็เอช แบริง่ คดิเป็นมูลค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 5,500 ล้านบาท (“รายการ”) เพื่อขยายธุรกจิและเพิม่ความสามารถใน
การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ซึง่มลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั  

โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จะเป็นโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารทางการแพทยแ์บบครบวงจร ทีเ่จาะกลุ่มลูกคา้
ระดบัปานกลางทีอ่าศยัในบรเิวณกรุงเทพใต ้รวมถงึกรุงเทพและปรมิณฑล โดยในเบือ้งตน้ โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ 
เป็นโรงพยาบาลทีเ่ป็นอาคารสูงไม่เกิน 26 ชัน้ ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นทีด่นิเช่า 30 ปี บรเิวณถนน
สุขุมวทิ 107 (ซอยแบริง่) ใกล้กบัสถานี BTS แบริง่ โดยโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ คาดว่าจะมพีื้นทีใ่ชส้อยภายใน
อาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร สามารถรองรบัผูป่้วยในไดไ้ม่ต ่ากว่า 600 เตยีง โดยการเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้
จะเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารผูป่้วยภายในกลุ่ม IMH จากเดมิ 100 เตยีง ไปเป็นรวมไม่ต ่ากว่า 700 เตยีง เพื่อเพิม่
โอกาสในการสรา้งรายไดใ้นอนาคตของบรษิทัฯ และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทาง
การแพทยใ์หก้บับรษิทัฯ ไดม้ากขึน้ 
 
4.2 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
4.2.1 เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและต่อยอดธุรกจิดา้นบรกิารทางการแพทยข์องบรษิทัฯ 
  ปัจจุบนับรษิทัฯ ด าเนินกจิการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางเน้นใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ ซึง่มกีารใหบ้รกิารตรวจ
สุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพปัจจยัเสีย่ง และการตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน การตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient 
Department: OPD) การใหบ้รกิารฉีดวคัซนี และการอบรมอื่นๆ และประกอบกจิการโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 100 เตยีง 
ซึ่งไดแ้ก่ โรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารทางการแพทย์เช่นเดยีวกนักบัโครงการทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ลงทุนใน
ครัง้นี้ โดยการเขา้ลงทุนในครัง้นี้จะช่วยต่อยอดบรกิารทางการแพทย์ของบรษิัทฯ จากเดมิที่บรษิัทฯ มุ่งเน้นให้บรกิาร
เฉพาะทางด้านการตรวจสุขภาพ ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถส่งต่อตัวผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติเพื่อเข้ารักษาที่
โรงพยาบาลในเครอืได ้เนื่องจากโครงการทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในครัง้นี้จะครอบคลุมงานรกัษาพยาบาล ทัง้การตรวจ
สุขภาพ การตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) การตรวจรกัษาผูป่้วยใน (In Patient Department: 
IPD) อย่างครบวงจร โดยสามารถใหบ้รกิารทัง้ฐานลูกคา้ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม 
 ดงันัน้ การเขา้ลงทุนในครัง้นี้จงึช่วยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและขอ้ไดเ้ปรยีบจากการเขา้ท ารายการจาก
การที่สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจเดมิของบริษัทฯ และทิศทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย ในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุนเพิม่ขึน้ เพื่อท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่งดา้นผลการ
ด าเนินงานมากยิง่ขึน้ต่อไป 
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4.2.2 เพิม่ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ 
  การเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้ เป็นการเพิม่แหล่งทีม่าของรายไดข้องบรษิทัฯ โดยในอดตีบรษิทัฯ มเีพยีงรายได้
หลักจากการให้บริการทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นบริการตรวจสุขภาพ และรายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิก์ารแพทย์ จ ากัด ซึ่งด าเนินกิจการ
โรงพยาบาลประชาพฒัน์ เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 100 เตยีง ท าใหใ้นปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่จากการประกอบ
กจิการโรงพยาบาล โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมรายไดอ้ื่น) ดงันี้  

รายได้จากการให้บริการ 
2562 2563 2564 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 286.70 85.83 215.63 90.52 310.27 32.86 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 47.33 14.17 22.58 9.48 10.84 1.15 
รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล - - - - 623.00 65.99 
รวม 334.03 100.00 238.21 100.00 944.11 100.00 

ท่ีมา:  รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ปี 2563 และงบประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ 

  
 ดงันัน้ การเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มชี่องทางรายได้จากโครงการโรงพยาบาลแห่ง
ใหม ่อกีทัง้จะท าใหบ้รกิารทางการแพทยไ์ดค้รบวงจร และดว้ยขนาดของโรงพยาบาลทีใ่หญ่ จงึมแีนวโน้มทีจ่ะดงึดดูใหค้น
มาใช้บริการมากขึ้น ท าให้บริษัทฯ น่าจะมีอตัราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงอาจท าให้บริษัทฯ มี
แนวโน้มไดร้บัความประหยดัจากขนาดในภาพรวมจากการมขีนาดธุรกจิทีใ่หญ่ขึน้ 
 
4.2.3 กระจายความเสีย่งของบรษิทัฯ 
  การเขา้ลงทุนในครัง้นี้ จะช่วยกระจายความเสีย่งจากการแข่งขนัของบรษิทัฯ จากธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ที่อาจมีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่การแข่งขนั ได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีใ่หบ้ริการเตม็รูปแบบที่สามารถเขา้สู่การใหบ้รกิารนอกสถานที่ได้ รวมถึงงานใหบ้รกิารตรวจ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ทีม่แีนวโน้มรายไดล้ดลง  
 นอกจากนี้ การลงทุนด าเนินโครงการโรงพยาบาลใหมท่ีอ่ยู่ในแบริง่นัน้ ถอืเป็นท าเลทีด่ ีตัง้อยู่บรเิวณกรุงเทพใตใ้น
เขตบางนาและในจงัหวดัสมุทรปราการทีม่ปีระชากรหนาแน่น และเป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพเตบิโต อยู่ใกล้กบัรถไฟฟ้าแบริ่
งซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกและอยู่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ส าคญั เช่น ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ หา้งสรรพสนิคา้ Bangkok Mall ทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งและคาดว่าจะเปิดใน
ปีใหบ้รกิารในปี 2566 ซึ่งถอืว่าเป็นการขยายกลุ่มลูกคา้กลุ่มใหม่ใหก้บัทางบรษิทัฯ ประกอบกบัคู่แข่งในบรเิวณดงักล่าว
ถอืว่ามกีารแขง่ขนัไม่สงูนัก จงึถอืเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ขีองบรษิทัฯ ในดา้นท าเลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 
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4.2.4 การเขา้ท ารายการมคีวามเหมาะสมจากการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการ 
  จากการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการครัง้นี้ของทีป่รกึษาฯ พบว่า โครงการทีบ่รษิทัฯ จะ
เขา้ลงทุนในครัง้นี้ม ีNPV เท่ากบั 2,633.91 ล้านบาท และ IRR เท่ากบัร้อยละ 14.03 ต่อปี ซึ่งมคี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของทุน (WACC) ของโครงการที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 8.94 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนจากโครงการดงักล่าวทีม่ากกว่าต้นทุนของกจิการ จงึท า ใหก้ารเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้ มคีวามเหมาะสมเมื่อพจิารณาถงึตวัเลขทางการเงนิ 
 
4.3 ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 
4.3.1 บรษิทัฯ ตอ้งก่อหนี้สนิเพิม่ขึน้ และจะมภีาระดอกเบีย้ในอนาคต 

 จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะต้องมกีารใชเ้งนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเพื่อส าหรบัเป็นแหล่งเงนิทุนในการ
ด าเนินโครงการประมาณรอ้ยละ 50 ของมูลค่าโครงการ โดยอาจจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้
รวมถงึภาระดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณหนี้สนิทีก่่อ อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากบรษิทัฯ มแีผนจะใชแ้หล่งเงนิทุนจากการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกส าหรบัส่วนทีเ่หลอืดว้ย จงึท าใหบ้รษิทัฯ น่าจะสามารถ
ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ในภาพรวมไว้ได้ไม่เกิน 1 เท่า ทัง้นี้ สดัส่วนหนี้สนิต่อทุนจะมแีนวโน้มปรบั
ลดลงอย่างต่อเนื่องตามการผ่อนช าระคืนเงินกู้  ซึ่งจากประมาณการผลการด าเนินงานจากโครงการในครัง้นี้พบว่า 
โครงการมกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี (EBIT) รวมทัง้กระแสเงนิสดในภาพรวมทีส่ามารถจ่ายคนืดอกเบี้ยจ่ายและ
เงนิต้นซึ่งเกิดขึ้นจากเงนิกู้ยมืส าหรบัโครงการดงักล่าวตัง้แต่ปีแรก (ปี 2568) ของการเริม่โครงการเป็นต้นไป จงึท าให้
ยงัคงมคีวามสามารถในการช าระหนี้สนิตลอดระยะเวลาประมาณการ  

  
4.3.2 บรษิทัฯ อาจสญูเสยีความสามารถในการก่อหนี้สนิในอนาคต 
 การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินภายในประเทศเพื่อด าเนินโครงการในครัง้นี้ อาจท าให้บริษัทฯ ต้องด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio หรอื DSCR) และ/หรอื อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
(Debt to Equity Ratio) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ซึ่งบริษัทฯ จะต้องท ากับธนาคาร
พาณิชยผ์ูป้ล่อยสนิเชื่อในอนาคต ซึง่เงือ่นไขทางการเงนิดงักล่าวมกัเป็นเงือ่นไขทัว่ไปทีธ่นาคารพาณิชยร์อ้งขอกบับรษิทั
ผูเ้ป็นลูกหนี้ ดงันัน้ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีความสามารถในการก่อหนี้สนิในอนาคตกรณีทีม่คีวามตอ้งการใชห้นี้สนิ 
เช่น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลงทุนใหม่ในอนาคต หรอืสนับสนุนสภาพคล่องของกจิการ  
 
4.3.3 บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถเริม่ด าเนินโครงการได้หากยงัจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัของ PCH 

ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไม่ได ้
 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้มเีงื่อนไขทีส่ าคญัคอืการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผลส าเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญ
ภายหลงัการได้รบัอนุญาต เช่น ระยะเวลาที่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปได้แล้วเสร็จ จ านวนเงนิที่
สามารถระดมทุนได้จากการเสนอขายซึ่งอาจไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ สภาวะตลาดทุน และปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอื่นๆ ณ ขณะนัน้ ซึง่บรษิทัฯ จะยงัไม่ด าเนินการใดๆ จนกว่า
จะมคีวามแน่ชดัของแหล่งเงนิทุนในการด าเนินโครงการดงักล่าวซึง่เป็นเงือ่นไขในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้  
 ทัง้นี้ แมว้่าการใชแ้หล่งเงนิทุนขา้งต้นจะท าให้ไม่เกดิ Dilution effect กบัตวับรษิทัฯ เองเนื่องจากไม่ต้องพึง่พา
การเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นที่ระดบับริษัทฯ แต่จะเกิด Dilution effect ที่ระดบั PCH แทน อีกทัง้ เงื่อนไขการท ารายการ
ดงักล่าวยงัท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถเริม่ด าเนินโครงการไดท้นัท ีและมแีนวโน้มท าให้เกดิตน้ทุนค่าเสยีโอกาสระหว่างรอ
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ผลส าเร็จของการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก เช่น โอกาสในการเขา้ลงทุนไดท้นัที
ภายหลงัจากการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้เพื่อใหส้ามารถรบัผลตอบแทนไดเ้รว็ขึน้ โอกาสการเขา้มาแขง่ขนัและการปรบัตวัของ
คู่แขง่ในละแวกเดยีวกนั เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะเกิดต้นทุนจม (Sunk cost) ที่เสยีไปส าหรบัค่าออกแบบดา้นสถาปนิกเบื้องต้นทีม่คีวาม
จ าเป็นต้องจ่ายแมว้่าโครงการจะไม่สามารถด าเนินต่อได ้รวมทัง้ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบั
การท ารายการในครัง้นี้ คดิเป็นจ านวนรวมประมาณ 4.58 ลา้นบาท 
 
4.4 ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
4.4.1 บรษิทัฯ จะไม่มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทางการเงนิเพิม่ขึน้ และไม่ตอ้งรบัภาระดอกเบีย้จา่ยในอนาคต 
  การเขา้ลงทุนในโครงการครัง้นี้ มแีหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจากการกู้เงนิจากสถาบนัทางการเงนิภายในประเทศ 
เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งอาคารและสถานที ่และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการด าเนินโครงการ ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ตดัสนิใจ
ไม่เขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิัทฯ ก็จะไม่จ าเป็นที่จะต้องกู้เงนิ ซึ่งจะส่งผลให้อตัราหนี้สนิต่อทุนคงเดมิ รวมทัง้ท าให้
บรษิทัฯ ไม่มภีาระดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 
 
4.4.2 บรษิทัฯ จะไม่ตอ้งแบกรบัความเสีย่งจากการเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ 
  กรณีทีบ่รษิทัฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่ต้องแบกรบัความเสีย่งต่างๆ จากการเขา้
ลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.6 
 
4.4.3 บรษิทัฯ จะคงระดบัความสามารถในการก่อหนี้สนิและสามารถน าเงนิทีร่ะดมทุนไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญั

ของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่น 
  กรณีที่บริษัทฯ ตัดสินใจไม่เข้าท ารายการในครัง้นี้ จะท าให้บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนและยงัคงระดบั
ความสามารถในการก่อหนี้สนิเพิม่เตมิจากการขอวงเงนิกู้กบัสถาบนัทางการเงนิได ้เนื่องจากไม่ไดม้อีตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ทุนเพิม่ขึน้ รวมทัง้ยงัสามารถน าเงนิทีร่ะดมทุนไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไปใช้
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นไดก้รณีทีก่ารเสนอขายดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
กรณีทีบ่รษิทัฯ ต้องการเขา้ลงทุนในโครงการในอนาคตซึง่มอีตัราผลตอบแทน และ/หรอื ความเสีย่งของโครงการทีด่กีว่า
โครงการในปัจจุบนั 
 
4.5 ข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ 
4.5.1 บรษิทัฯ สญูเสยีโอกาสส าหรบัการเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้ 
  กรณีที่บริษัทฯ ตัดสินใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้จะท าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ รวมทัง้
โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนจากโครงการทีจ่ะเขา้ลงทุน ซึ่งจากการประมาณการพบว่าโครงการดงักล่าวมคีวามเป็นไป
ไดใ้นการเขา้ลงทุน โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในจากการเขา้ลงทุนในโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 14.03 เมื่อเทยีบกบัตน้ทุน
ส าหรบัการเขา้ลงทุนในโครงการในครัง้นี้ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 8.94 นอกจากนี้ รวมถงึโครงการยงัมมีลูค่าปัจจุบนัทีเ่ป็นบวก 
ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของกิจการ ดงันัน้ การไม่เข้าท ารายการในครัง้นี้ จะท าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
 
4.5.2 บรษิทัฯ ตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณาลงทุนโครงการอื่นๆ ต่อไป 
 กรณีทีบ่รษิทัฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะต้องด าเนินการหาโครงการอื่นเขา้ลงทุนเพื่อท า
ใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ปรบัดขีึน้ จงึท าใหบ้รษิทัฯ เกดิต้นทุนค่าเสยีโอกาสขึน้หากปฏเิสธการเขา้ลงทุนส าหรบั
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โครงการในครัง้นี้ นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในอนาคตอาจใหผ้ลตอบแทนทีต่ ่ากว่า และ/หรอืมคีวาม
เสีย่งจากการด าเนินโครงการทีส่งูกว่าโครงการในครัง้นี้ ซึง่จะท าใหค้วามคุม้ค่าในการเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการในอนาคต
ลดลง 
 
4.6 ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 
4.6.1 ความเสีย่งจากการไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอ 
 บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอส าหรบัการพฒันาโครงการ เน่ืองจาก 
มแีผนใชแ้หล่งเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และแหล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH 
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกเป็นหลกั จงึอาจมคีวามเป็นไปไดว้่าบรษิทัฯ ไม่ได้รบัวงเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ รวมถึงการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไม่เป็นผลส าเรจ็ซึ่งขึน้อยู่กบัการอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยการอนุญาตจะพจิารณา
จากการมคีุณสมบตัทิีค่รบถ้วนตามเกณฑร์บัหลกัทรพัย์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ความพรอ้มของบรษิทัทีจ่ะ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน 
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการอิสระ ระบบบญัช ีระบบควบคุมภายใน ฯลฯ รวมถึงผลส าเร็จในการเสนอขายหุน้
สามญัภายหลงัการไดร้บัอนุญาต เช่น ระยะเวลาทีส่ามารถเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปไดแ้ลว้เสรจ็ จ านวนเงนิ
ทีส่ามารถระดมทุนไดจ้ากการเสนอขายซึ่งอาจไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายทีต่อ้งการ ซึ่งอาจขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ สภาวะตลาดทุน และปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอื่นๆ ณ ขณะนัน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงนิ เพื่อเป็นผู้ด าเนินการในการยื่นเขา้จดทะเบยีน รวมทัง้บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็น เช่น การด าเนินการ ตามกระบวนการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) การจดัเตรียมระบบควบคุม
ภายในใหเ้พยีงพอ การจดัท างบการเงนิใหม้มีาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีสาธารณะ ฯลฯ 
โดยปัจจุบนัแผนการเขา้ยื่นเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปยงัเป็นไปตามกรอบเวลาทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้  ซึ่งผูถ้อื
หุน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีข่อ้ 3.10 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 แมว้่าการขออนุมตัริายการในครัง้นี้เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการเจรจากบัเจา้ของทีด่นิทีจ่ะใชท้ าโครงการแลว้
นัน้ หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัริายการน้ีแลว้แต่บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอ หรอืไม่มคีวามชดัเจน
ของแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ บรษิทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ จนกว่าจะมคีวามแน่ชดัของแหล่งเงนิทุนในการด าเนินโครงการ
ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยบรษิทัฯ จะเกดิต้นทุนจม (Sunk cost) ทีเ่สยีไปส าหรบัค่าออกแบบดา้น
สถาปนิกเบื้องตน้ทีม่คีวามจ าเป็นต้องจ่ายแมว้่าโครงการจะไม่สามารถด าเนินต่อได ้รวมทัง้ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท ารายการในครัง้นี้ คดิเป็นจ านวนรวมประมาณ 4.58 ลา้นบาท 

อย่างไรกต็าม หากการเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่ส าเรจ็ตามเงือ่นไขขา้งตน้ กม็ไิดส่้งผลกระทบอื่นใดๆ ทีเ่สยีหาย
ต่อบรษิทัฯ นอกเหนือจากตน้ทุนจมทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
 
4.6.2 ความเสีย่งจากการทีย่งัไม่ไดจ้ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทีด่นิ 
 แม้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิรายการนี้แล้ว บรษิัทฯ ยงัไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการก่อสร้าง โรงพยาบาล 
ไอเอม็เอช แบริง่ จนกว่าจะมคีวามแน่ชดัของแหล่งเงนิทุนในการด าเนินโครงการตามทีร่ะบุไวข้า้งต้น การไม่ด าเนินการ
ดงักล่าวยงัรวมถงึการยงัไม่จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทีด่นิกบัเจา้ของทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นสถานประกอบการดว้ย ดงันัน้ แมว้่า
บรษิทัฯ จะสามารถเจรจาการเช่าทีด่นิในลกัษณะของเงือ่นไขทางการคา้เป็นผลส าเรจ็แล้ว แต่บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่ง
ในความไม่แน่นอนเนื่องจากยงัไม่ได้มกีารเซ็นสญัญาเป็นทีเ่รยีบร้อยระหว่างรอผลการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
PCH ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัฯ เสยีโอกาสส าหรบัการเขา้ลงทุนตามแผนงานทีว่างไว้ 
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 ทัง้นี้ บรษิัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากบรษิทั โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ จ ากดั 
หรอืบรษิทัใหม่ทีจ่ดัตัง้มาเพื่อลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ นัน้ มเีจา้ของทีด่นิถอืหุน้อยู่ดว้ยบางส่วน 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความมัน่หมายในการรบัความเสีย่งและผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวของเจา้ของทีด่นิไปพรอ้มกนั
กบับรษิทัฯ ในอนาคต 
 
4.6.3 ความเสีย่งจากความล่าชา้ในการก่อสรา้ง 
  การลงทุนโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ในครัง้นี้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ส าหรบับรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ 
คาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 5,500 ล้านบาท และคาดว่าจะใชเ้วลาในการด าเนินการก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จงึท าใหม้ี
ความเสีย่งหากบรษิทัฯ ด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัโครงการไปแล้ว แต่เกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหก้ารด าเนินโครงการดงักล่าว
ล่าชา้ หรอืไม่สามารถด าเนินการก่อสรา้งโครงการใหแ้ล้วเสรจ็ได ้ซึ่งกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และสภาพคล่องของบรษิทัฯ ณ ขณะนัน้ 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีและจะด าเนินการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความ
เสีย่งจากความล่าชา้ในการก่อสรา้ง เช่น การตดิตามและควบคุมตน้ทุนและระยะเวลาการท างานใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด 
การพิจารณาคดัเลือกผู้รบัเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาโครงการที่มีชื่อเสียง รวมทัง้มปีระสบการณ์และน่าเชื่อถือ การ
ก าหนดค่าปรบังานล่าชา้กบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งกรณีทีผู่ร้บัเหมาส่งมอบงานล่าชา้กว่าทีต่กลงกนั การท าประกนัภยัในการ
ก่อสรา้ง การวางหลกัประกนัโดยผูร้บัเหมาส าหรบัความเสยีหายจากงานก่อสรา้งทัง้ระหว่างก่อสรา้งและหลงัส่งมอบงาน
แลว้ เป็นตน้ บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ว่าความเสีย่งดา้นความล่าชา้จงึอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งจ ากดั 
 
4.6.4 บรษิทัฯ ขาดประสบการณ์ในการบรหิารกจิการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 บริษัทฯ เริ่มต้นจากธุรกิจให้บริการตรวจสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ขยายมาสู่ธุรกิจ
โรงพยาบาลจากการซื้อหุ้นของ PCH ซึ่งบรหิารโรงพยาบาลประชาพฒัน์ขนาด 100 เตียง บรษิัทฯ จงึมปีระสบการณ์
บริหารโรงพยาบาลเพียงประมาณ 1 ปีเท่านัน้ ในขณะที่โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ในครัง้นี้ จะเป็นการบริหาร
โรงพยาบาลขนาดไม่ต ่ากว่า 600 เตียง ซึ่งมขีนาดใหญ่กว่ามาก ซึ่งบรบิทในการบรหิารจดัการจะมคีวามแตกต่างกัน
เนื่องจากโรงพยาบาลประชาพฒัน์เปิดด าเนินการมาค่อนขา้งนานซึ่งท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษา
แล้วและมแีพทยเ์ฉพาะทางทีใ่หก้ารรกัษาอยู่ก่อนแลว้ ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ไปลงทุน ในขณะทีโ่ครงการโรงพยาบาลแห่ง
ใหม่นี้บรษิทัฯ จะต้องสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ตัง้แต่เริม่ต้น จดัหาบุคลากรทางการแพทยใ์หม่ รวมถงึวางแผนการจดัการและ
สรา้งระบบต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นต้น ซึ่งอาจะท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามทีค่าดหวงั อย่างไรกต็าม แมว้่าขนาดโครงการจะแตกต่างกบัทีด่ าเนินธุรกจิอยู่ในปัจจุบนั แต่บรษิทัฯ ยงัสามารถดงึ
ประสบการณ์ส าหรบัการบรหิารงานของ PCH ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ส าคญัในการเขา้สู่ธุรกจิโรงพยาบาล มาต่อยอดใชก้บัการ
ด าเนินโครงการในครัง้นี้ได้ รวมถึงยงัมแีนวทางพจิารณารบับุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถในการเขา้มาช่วยด าเนิน
โครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
  
4.4.5 ความเสีย่งดา้นบคุลากรทางการแพทยไ์ม่เพยีงพอ 
 โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ ที่บรษิัทฯ จะเขา้ลงทุนโครงการในครัง้นี้ จะให้บรกิารทางการแพทย์อย่างครบ
วงจรในการตรวจและรกัษาผูป่้วย โดยจะมขีนาดไม่ต ่ากว่า 600 เตียง ซึ่งต้องมบีุคลากรทางการแพทย์จ านวนมากเพื่อ
ใหบ้รกิารตามแผนงานทีบ่รษิทัฯ ไดว้างไว ้ไดแ้ก่ แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ บุรุษพยาบาล นางพยาบาล นักเทคนิค
การแพทย์ และอื่นๆ บรษิัทฯ จงึมคีวามเสี่ยงในการจดัหาและดงึดูดบุคลากรทางการแพทย์ดงักล่าวเพื่อให้บริการใน
โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ในกรณีต่างๆ เช่น การไม่สามารถดงึดดูบุคลากรทางการแพทย์ทีม่ชีื่อเสยีงซึง่จะเป็นปัจจยัในการ
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ดงึดูดผูป่้วยเพื่อเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ การไม่สามารถดงึดูดบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อใหบ้รกิารได้
เพยีงพอต่อขนาดการลงทุน 600 เตยีง เป็นตน้ ซึง่อาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานไม่อาจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ 
 ทัง้นี้ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ยงัไม่เคยมปัีญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพยีงพอ และคาดว่าจะสามารถสรรหา
แพทย์เพิม่เตมิได้อย่างเพยีงพอ โดยปัจจุบนับรษิัทฯ ได้รบัการตอบรบัจากนพ.สุขุม กาญจนพมิาย อดตีปลดักระทรวง
สาธารณสุขผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสาธารณสุขเป็นอย่างดเีพื่อใหเ้ขา้มาประจ าการเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงและดูแล
จดัการโครงการดงักล่าวโดยเฉพาะ อีกทัง้บรษิัทฯ มุ่งเน้นการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบับุคลากรทางการแพทย์และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและความคล่องตัวในการตรวจรกัษา ทัง้ด้านอุปกรณ์
เครื่องมอืทางการแพทย ์สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน สวสัดกิารและค่าตอบแทน และส่งเสรมิการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความผูกพนัระหว่างบุคลากรและองค์กรไดใ้นระยะยาว และเพื่อลด
ความเสีย่งดงักล่าวลง 
 
4.6.6 ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

เงนิลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ ส่วนหนึ่งมาจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ หากพจิารณาเงนิกู้ยมื
จากสถาบนัการเงินภายในประเทศของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนัมีอตัราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทได้รบัจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั (Floating Interest Rate) โดยอ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย MLR ดงันัน้ ในกรณีที่
วงเงนิกู้ที่บรษิัทจะได้รบัในอนาคตเป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตวั และอตัราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป สถาบนัการเงนิดงักล่าวอาจมกีารปรบัส่วนต่างอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ามสญัญาเงนิกู้ จงึท า
ใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ส าหรบัวงเงนิกู้เพื่อใชท้ าโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช 
แบริง่ 
 
4.6.7 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั 

ผลการด าเนินงานจากการเขา้ลงทุนในโครงการในครัง้นี้อาจไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั  โดยขึ้นอยู่กบัสภาวะที่
เกดิขึน้จรงิเมื่อด าเนินโครงการ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสมมตฐิานใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ ดงันัน้ หากมี
เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาท ิสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของ
รฐับาล อาจท าให้ผลการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการทีจ่ดัท าขึน้ตามขอ้ 4.2.4 เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้
ลงทุนสามารถศกึษาการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ส าหรบัการเขา้ลงทุนในโครงการนี้เพิม่เตมิไดท้ีส่่วนที ่5 
ขอ้ 5.2 การวเิคราะหค์วามไว 

 
4.7 สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ 
 จากปัจจยัความเสี่ยง ขอ้ด ีขอ้เสยีต่างๆ จากการเขา้ท ารายการและไม่เขา้ท ารายการตามที่กล่าวมาขา้งต้น ที่
ปรกึษาฯ เหน็ว่าการลงทุนในโครงการในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ เพิม่ช่องทางในการสรา้งรายได ้กระจายความเสีย่งใน
การลงทุนทางธุรกจิของบรษิทัฯ การต่อยอดธุรกจิทีด่ าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั โดยคาดว่าจะท าใหบ้รษิัทฯ มภีาพรวมดา้น
การด าเนินงานทีด่ขี ึน้ อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อาจตอ้งพจิารณาถงึขอ้เสยีจากการเขา้ท ารายการ เช่น การกูย้มื
เงนิจากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้ความเสีย่งจากการเขา้ลงทุน เช่น ความเสีย่งจาการไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนได ้ความ
เสีย่งดา้นทีด่นิ ความล่าชา้ของการก่อสรา้ง ผลการด าเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั รวมถงึเงื่อนไขอื่นๆ 
เพื่อประกอบการเขา้ท ารายการในครัง้นี้  
 จากเหตุผลขา้งตน้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ มีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนท่ี 5 : ความสมเหตุสมผลทางด้านราคา 
 
5.1 ประมาณการทางการเงิน 

ในการประเมินความสมเหตุสมผลทางด้านราคา ที่ปรึกษาฯ จะจดัท าประมาณการกระแสเงินสดอิสระของ
โครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (Free Cash Flow to the Firm) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารทางการแพทย์
แบบครบวงจร ที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดบัปานกลางที่อาศยัในบริเวณกรุงเทพใต้ รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล โดยใน
เบือ้งตน้ เป็นอาคารสงูไม่เกนิ 26 ชัน้ ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึง่เป็นทีด่นิเช่า 30 ปี บรเิวณถนนสุขมุวทิ 107 
(ซอยแบริง่) ใกล้กบัสถานี BTS แบริง่ โดยโรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ จะมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารประมาณ 90,000 
ตารางเมตร สามารถรองรบัผูป่้วยในไดไ้ม่ต ่ากว่า 600 เตยีง อนึ่ง ทีป่รกึษาฯ จะท าการประเมนิอตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (Internal Rate of Return) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value) และระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) เพื่อพจิารณาความสมเหตุสมผลทางดา้นราคา  

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาจดัท าประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 30 ปี ระหว่างปี 2566 ถงึปี 2595 ซึง่
เป็นไปตามเงือ่นไขระยะเวลาสญัญาเช่าทีด่นิที ่30 ปี โดยทีป่รกึษาฯ ไม่พจิารณาถงึสทิธกิารต่ออายุสญัญาเช่าทีด่นิอกี 30 
ปี เน่ืองจากฝ่ายบรหิารยงัไม่ไดม้แีผนการทีจ่ะต่ออายุสญัญาอย่างชดัเจน ประกอบกบัค่าเช่าทีด่นิของช่วงเวลาทีจ่ะต่ออายุ
สญัญาจะตอ้งมกีารตกลงกนัอกีครัง้ระหว่างผูใ้หเ้ช่าทีด่นิและผูเ้ช่าทีด่นิ จงึท าใหม้คีวามไม่แน่นอนสงู  

ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ IMH 
เกีย่วกบัโครงสรา้งการลงทุน แผนการลงทุน แผนการด าเนินงาน และพจิารณาขอ้มลูภาวะอุตสาหกรรม และขอ้มูลสภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถงึเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการศกึษาและวเิคราะห์
ถึงความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบัจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบริหารของ  IMH และ
ปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั  

ส าหรบัการพจิารณาขอ้มลูอุตสาหกรรม ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนซึ่งประกอบธุรกจิที่
ใกลเ้คยีงกบัโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ โดยพจิารณาถงึจ านวนเตยีงผูป่้วยในรวมและกลุ่มลูกคา้ซึง่มคีวามใกลเ้คยีงกบั
โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ มากทีสุ่ด ซึง่ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ช่ือยอ่ 
จ านวนเตียงผู้ป่วยใน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1. บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 749 
2. บรษิทั โรงพยาบาล ลาดพรา้ว จ ากดั (มหาชน) LPH 206 
3. บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) PR9 225* 
4. บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) RJH 353 
5. บรษิทั ศคิรนิทร ์จ ากดั (มหาชน) SKR 558 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และเอกสารน าเสนอขอ้มลูของแต่ละบรษิทั 
หมายเหตุ: * จ านวนเตยีง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
อย่างไรกต็าม เนื่องจากขอ้จ ากดัในดา้นขอ้มลู จงึท าใหบ้างบรษิทัทีน่ ามาเทยีบเคยีงไม่มขีอ้มลูบางประเภททีจ่ะ

น ามาเปรยีบเทยีบได้ ซึ่งที่ปรกึษาฯ จะพจิารณาเปรยีบเทยีบเฉพาะบรษิัทเทยีบเคยีงที่มขีอ้มูลให้เปรยีบเทยีบ โดยมี
รายละเอยีดสมมตฐิานทีส่ าคญัดงันี้ 
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5.1.1 รายได้จากการประกอบธรุกิจโรงพยาบาล 
ในการด าเนินธุรกจิโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4 ประเภท ดงันี้ 
1. รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม : รายไดด้งักล่าวมาจากการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกนัตน ตามจ านวนทีต่กลงกบัส านักงานประกนัสงัคม 
2. รายได้จากกลุ่มลูกคา้ภายใต้สทิธติามพระราชบญัญตัคิุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) : รายได้ดงักล่าวมาจากการให้บรกิารแก่

ประชาชนทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายดงักล่าว 
3. รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน : รายไดด้งักล่าวมาจากการใหบ้รกิารแก่ประชาชนทัว่ไปซึง่อาจจ่ายค่ารกัษาดว้ยตนเอง หรอืใชส้ทิธขิองประกนัสุขภาพ 
4. รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก : รายไดด้งักล่าวมาจากการใหบ้รกิารแก่ประชาชนทัว่ไปซึง่อาจจ่ายค่ารกัษาดว้ยตนเอง หรอืใชส้ทิธขิองประกนัสุขภาพ 
โดยมรีายละเอยีดการประมาณการของรายไดแ้ต่ละประเภทดงันี้ 
 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าประกนัสงัคม 
ในการประมาณการรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะท าการจดัสรรเตยีงผูป่้วยในจ านวน 89 เตยีง โดยคาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกันตนได้

จ านวน 300,000 คน และใชร้ะยะเวลา 4 ปี ในการด าเนินการไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (Ramp-up Period) ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 
เป็นต้นไป ในอตัราร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ตามล าดบั และได้รบัรายได้ตามอตัราเหมาจ่ายตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบญัญตัิ
ประกนัสงัคม ทีร่ายละ 1,640 บาท 

อนึ่ง ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาสมมตฐิานของฝ่ายบรหิารและเหน็ว่าเมื่อพจิารณาจากจ านวนเตยีงผูป่้วยในที ่89 เตยีง เทยีบกบัการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกนัตนที ่300,000 คน เป็น
การประมาณการภายใตส้มมตฐิานว่า เตยีงผูป่้วยในมอีตัราการใชป้ระโยชน์ (Utilization Rate) ทีร่อ้ยละ 100.00 ซึ่งเป็นประมาณการค่อนขา้งสูง โดยการค านวณในขา้งตน้ ทีป่รกึษาฯ 
เทยีบเคยีงกบัขอ้มลูการด าเนินงานจรงิของโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึเดอืนกนัยายน 2563 (ทีป่รกึษาฯ พจิารณาใชข้อ้มลูในช่วงเวลาขา้งตน้ เน่ืองจาก
ขอ้มูลภายหลงัเดอืนกนัยายน 2563 ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะทีฝ่่ายบรหิารไม่สามารถจดัหาขอ้มลูการด าเนินงานก่อนเดอืนพฤษภาคม 2563 ได ้เนื่องจาก 
IMH เพิง่เขา้ซื้อ PCH ในช่วงเดอืนมนีาคม 2564 จงึท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี) โดยมหีลกัการในการค านวณดงันี้ 

ประเภทขอ้มูล รายละเอียด ท่ีมาของขอ้มูล 
จ านวนสมาชกิผูป้ระกนัตนของโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ 300,000 คน การคาดการณ์ของฝ่ายบรหิาร 
คณู  อตัราการใชบ้รกิารของผูป่้วยนอก (% OPD Visit) 245.96% โรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารผูป่้วยนอก 737,873 ครัง้ต่อปี  
คณู  อตัราการใชบ้รกิารของผูป่้วยในเมื่อเทยีบกบัผูป่้วยนอก (OPD to IPD Conversion Rate) 2.03% โรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารผูป่้วยใน 15,000 เคส  
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ประเภทขอ้มูล รายละเอียด ท่ีมาของขอ้มูล 
คณู  ระยะเวลาการใชบ้รกิารของผูป่้วยในต่อครัง้ (Length of Stay) 2.16 วนั โรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
จ านวนเตยีงทีต่อ้งใหบ้รกิารต่อปี (เตยีง x วนั) 32,449 เตยีง  
หาร  จ านวนวนัในแต่ละปี 365 วนั  
จ านวนเตียงท่ีต้องใช้ในการให้บริการ 89 เตียง  

 
ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ จงึไดพ้จิารณาอตัราการใชป้ระโยชน์ของบรษิทัเทยีบเคยีง โดยมอีตัราการใชป้ระโยชน์ของเตยีงผูป่้วยในดงันี้ 

ปี CHG LPH PR9 RJH SKR เฉล่ีย 
2561 65.50% n.a. 67.90% 76.20% n.a. 69.87% 
2562 67.92% n.a. 62.20% 75.50% n.a. 68.54% 
2563 64.33% n.a. 52.00% 63.40% n.a. 59.91% 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และเอกสารน าเสนอขอ้มลูของแต่ละบรษิทั 
หมายเหตุ: n.a. หมายถงึไม่มขีอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเอกสารทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 
จากตารางในขา้งต้น ทีป่รกึษาฯ จงึพจิารณาก าหนดสมมตฐิานอตัราการใชป้ระโยชน์ของเตยีงผูป่้วยในทีร่อ้ยละ 65.00 โดยอ้างองิจากค่าเฉลี่ยของอตัราการใชป้ระโยชน์เตยีง

ผูป่้วยในงวดปี 2561 ถงึงวดปี 2563 ของบรษิทัเทยีบเคยีงซึ่งอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 64.77 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งจะท าใหส้ามารถใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนไดจ้ านวน 
195,000 คน (ค านวณจากจ านวนผูป้ระกนัตน 300,000 คน คูณดว้ยอตัราการใชป้ระโยชน์เตยีงผูป่้วยในทีร่อ้ยละ 65.00) โดยใชร้ะยะเวลา 4 ปี ในการด าเนินการไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 
(Ramp-up Period) ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 เป็นตน้ไป ในอตัรารอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั และ
ไดร้บัรายไดใ้นอตัราเหมาจ่ายที ่1,640 ต่อคน ซึง่เป็นไปตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และก าหนดสมมตฐิานใหอ้ตัราเหมาจ่ายมกีารเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 1.41 ต่อปี โดยอา้งองิจากอตัราการ
เตบิโตเฉลีย่ของอตัราเหมาจ่ายระหว่างปี 2555 ถงึปี 2564 โดยมรีายละเอยีดประมาณการแต่ละปีดงันี้ 

ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

จ านวนผูป้ระกนัตน (คน) - - 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) - - 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนผูป้ระกนัตน - สุทธ ิ(คน) - - 78,000 117,000 156,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 
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อตัราเหมาจ่าย (บาทต่อคน) - - 1,710.29* 1,734.38 1,758.81 1,783.59 1,808.71 1,834.19 1,860.03 1,886.23 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ล้าน
บาท) 

- - 133.40 202.92 274.37 347.80 352.70 357.67 362.71 367.81 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

จ านวนผูป้ระกนัตน (คน) 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนผูป้ระกนัตน - สุทธ ิ(คน) 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 
อตัราเหมาจ่าย (บาทต่อคน) 1,912.80 1,939.74 1,967.07 1,994.78 2,022.88 2,051.37 2,080.27 2,109.57 2,139.29 2,169.43 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ล้าน
บาท) 

373.00 378.25 383.58 388.98 394.46 400.02 405.65 411.37 417.16 423.04 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 

จ านวนผูป้ระกนัตน (คน) 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนผูป้ระกนัตน - สุทธ ิ(คน) 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 
อตัราเหมาจ่าย (บาทต่อคน) 2,199.99 2,230.98 2,262.40 2,294.27 2,326.59 2,359.37 2,392.60 2,426.31 2,460.48 2,495.14 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ล้าน
บาท) 

429.00 435.04 441.17 447.38 453.69 460.08 466.56 473.13 479.79 486.55 

หมายเหตุ: ค านวณจากอตัราเหมาจ่ายที ่1,640 บาทต่อคน ปรบัดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 1.41 เป็นระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างปี 2565 ถงึปี 2568) 

 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภายใต้สิทธิตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ในการประมาณการรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ภายใต้สทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะท าการ

จดัสรรเตยีงผูป่้วยในจ านวน 30 เตยีง โดยคาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารไดจ้ านวน 300 เคสต่อเดอืน ซึง่ประมาณการโดยเทยีบเคยีงกบัขนาดและจ านวนเคสของโรงพยาบาลประชาพฒัน์
ซึง่อยู่ทีป่ระมาณ 30 เคสต่อเดอืน ซึง่โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ มจี านวนเตยีงผูป่้วยในรวม 600 เตยีง ในขณะทีโ่รงพยาบาลประชาพฒัน์มจี านวนเตยีงผูป่้วยในรวม 100 เตยีง และ
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ใชร้ะยะเวลา 4 ปี ในการด าเนินการไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (Ramp-up Period) ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 เป็นต้นไป ในอตัรารอ้ยละ 
40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ตามล าดบั และได้รบัรายได้ตามอตัราเหมาจ่ายตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดความเสยีหายทีจ่ะใหไ้ด้รบัค่าเสยีหายเบื้องต้น จ านวนเงนิ
ค่าเสยีหายเบือ้งตน้ การรอ้งขอรบัและการจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งตน้ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 ซึง่จ่ายตามค่ารกัษาพยาบาลตามจรงิในอตัราเคสละไม่เกนิ 30,000 บาท 

อนึ่ง ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาสมมตฐิานของฝ่ายบรหิารและเหน็ว่าเมื่อพจิารณาจากจ านวนเตยีงผูป่้วยในที ่30 เตยีง เทยีบกบัจ านวนเคสทีบ่รกิารที ่300 เคสต่อเดอืน เป็นการ
ประมาณภายใตส้มมตฐิานว่า เตยีงผูป่้วยในมอีตัราการใชป้ระโยชน์ (Utilization Rate) ทีร่อ้ยละ 100.00 ซึง่เป็นประมาณการทีค่่อนขา้งสงู อกีทัง้ เมื่อเทยีบตามสดัส่วนขนาดโรงพยาบาล
ระหว่างโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ และโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ที ่600 เตยีง และ 100 เตยีง ตามล าดบั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ควรจะมจี านวนเคสอยู่ทีป่ระมาณ 180 เคส
ต่อเดอืน (หรอืเทยีบเท่าอตัราการใชป้ระโยชน์ทีร่อ้ยละ 60.00) ทีป่รกึษาฯ จงึพจิารณาก าหนดสมมตฐิานอตัราการใชป้ระโยชน์ของเตยีงผู้ป่วยในทีร่้อยละ 60.00 ซึ่งจะท าใหส้ามารถ
ใหบ้รกิารไดท้ี ่180 เคสต่อเดอืน (รายละเอยีดการค านวณในลกัษณะเดยีวกนักบัรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม ต่างกนัเพยีงระยะเวลาการใชบ้รกิารของผูป่้วยในต่อครัง้ (Length of 
Stay) จะอยู่ที่ 2.97 วนั ซึ่งอ้างอิงจากขอ้มูลการด าเนินงานจรงิของโรงพยาบาลประชาพฒัน์ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2563 ถึงเดอืนกนัยายน 2563) โดยใช้ระยะเวลา 4 ปี ในการ
ด าเนินการไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (Ramp-up Period) ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 เป็นตน้ไป ในอตัรารอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 
และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั และไดร้บัรายได้ที ่15,087.72 บาทต่อเคส โดยอ้างองิจากรายไดต้่อเคสของ PCH ในปี 2563 และก าหนดสมมตฐิานใหร้ายไดม้กีารเตบิโตในอตัราร้อยละ 
1.88 ต่อปี โดยอา้งองิจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ของประเทศไทยยอ้นหลงั 20 ปี โดยมรีายละเอยีดประมาณการแต่ละปีดงันี้ 

ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

จ านวนเคส (เคสต่อเดอืน) - - 180 180 180 180 180 180 180 180 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) - - 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเคส - สุทธ ิ(เคสต่อเดอืน) - - 72 108 144 180 180 180 180 180 
อตัราค่ารกัษา (บาทต่อเคส) - - 16,558.68 16,869.65 17,186.46 17,509.22 17,838.05 18,173.04 18,514.33 18,862.03 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภายใต้สิทธิตาม พ.ร.บ. 
(ล้านบาท) 

- - 14.31 21.86 29.70 37.82 38.53 39.25 39.99 40.74 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

จ านวนเคส (เคสต่อเดอืน) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเคส - สุทธ ิ(เคสต่อเดอืน) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
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อตัราค่ารกัษา (บาทต่อเคส) 19,216.26 19,577.14 19,944.80 20,319.37 20,700.96 21,089.73 21,485.79 21,889.30 22,300.38 22,719.18 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภายใต้สิทธิตาม พ.ร.บ. 
(ล้านบาท) 

41.51 42.29 43.08 43.89 44.71 45.55 46.41 47.28 48.17 49.07 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 

จ านวนเคส (เคสต่อเดอืน) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเคส - สุทธ ิ(เคสต่อเดอืน) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
อตัราค่ารกัษา (บาทต่อเคส) 23,145.84 23,580.52 24,023.37 24,474.52 24,934.16 25,402.42 25,879.48 26,365.49 26,860.64 27,365.08 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภายใต้สิทธิตาม พ.ร.บ. 
(ล้านบาท) 

50.00 50.93 51.89 52.86 53.86 54.87 55.90 56.95 58.02 59.11 

หมายเหตุ: ค านวณจากรายไดท้ี ่15,087.72 บาทต่อเตยีงต่อวนั ปรบัดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 1.88 เป็นระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2563 ถงึปี 2568) 

 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยใน 
ในการประมาณการรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะท าการจดัสรรเตยีงผูป่้วยในจ านวน 481 เตยีง โดยมอีตัราการใชป้ระโยชน์ของเตยีงผูป่้วยในทีร่อ้ยละ 

100.00 และคาดว่าจะไดร้บัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเตยีงต่อวนัที ่22,000 บาท ซึ่งเทยีบเคยีงกบัขอ้มูลการด าเนินงานจรงิของโรงพยาบาลประชาพฒัน์ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึเดอืน
กนัยายน 2563 ซึง่อยู่ที ่22,021.06 บาท และใชร้ะยะเวลา 4 ปี ในการด าเนินการไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (Ramp-up Period) ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 
ปีที ่3 และปีที ่4 เป็นตน้ไป ในอตัรารอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั 

อนึ่ง ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาสมมตฐิานของฝ่ายบรหิาร และเหน็ว่าการก าหนดสมมตฐิานอตัราการใชป้ระโยชน์ทีร่อ้ยละ 100.00 เป็นประมาณการทีค่่อนขา้งสูง ทีป่รกึษาฯ จงึ
พจิารณาก าหนดสมมตฐิานอตัราการใชป้ระโยชน์ของเตยีงผู้ป่วยในทีร่้อยละ 65.00 โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของอตัราการใชป้ระโยชน์เตยีงผูป่้วยในงวดปี 2561 ถึงงวดปี 2563 ของ
บรษิทัเทยีบเคยีงซึง่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 64.77 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั โดยใชร้ะยะเวลา 4 ปี ในการด าเนินการไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (Ramp-up Period) ตามเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 เป็นตน้ไป ในอตัรารอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั และใชส้มมตฐิานรายไดเ้ฉลีย่ต่อเตยีง
ต่อวนัที ่22,000 บาท ตามสมมตฐิานของฝ่ายบรหิาร และก าหนดสมมตฐิานใหร้ายได้มกีารเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 1.88 ต่อปี โดยอา้งองิจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ของประเทศไทยยอ้นหลงั 
20 ปี โดยมรีายละเอยีดประมาณการแต่ละปีดงันี้ 

ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 
จ านวนเตยีง (เตยีง) - - 481 481 481 481 481 481 481 481 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) - - 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเตยีง - สุทธ ิ(เตยีง) - - 192 289 385 481 481 481 481 481 
อตัราการใชป้ระโยชน์ (รอ้ยละ) 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 
รายไดต้่อเตยีงต่อวนั (บาท) - - 24,144.86* 24,598.30 25,060.26 25,530.89 26,010.36 26,498.84 26,996.48 27,503.48 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยใน (ล้านบาท) - - 1,102.14 1,684.25 2,287.85 2,921.50 2,968.23 3,023.97 3,080.76 3,147.22 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

จ านวนเตยีง (เตยีง) 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเตยีง - สุทธ ิ(เตยีง) 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 
อตัราการใชป้ระโยชน์ (รอ้ยละ) 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 
รายไดต้่อเตยีงต่อวนั (บาท) 28,019.99 28,546.21 29,082.31 29,628.47 30,184.89 30,751.77 31,329.28 31,917.65 32,517.06 33,127.73 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยใน (ล้านบาท) 3,197.56 3,257.61 3,318.79 3,390.38 3,444.62 3,509.31 3,575.21 3,652.33 3,710.76 3,780.45 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 

จ านวนเตยีง (เตยีง) 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเตยีง - สุทธ ิ(เตยีง) 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 
อตัราการใชป้ระโยชน์ (รอ้ยละ) 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 
รายไดต้่อเตยีงต่อวนั (บาท) 33,749.87 34,383.69 35,029.42 35,687.27 36,357.48 37,040.27 37,735.89 38,444.57 39,166.56 39,902.11 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยใน (ล้านบาท) 3,851.44 3,934.52 3,997.46 4,072.53 4,149.02 4,238.51 4,306.32 4,387.19 4,469.58 4,565.99 
หมายเหตุ: ค านวณจากรายไดท้ี ่22,000 บาทต่อเตยีงต่อวนั ปรบัดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 1.88 เป็นระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2563 ถงึปี 2568) 
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รายได้จากกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก 
ในการประมาณการรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารผูป่้วยนอกไดจ้ านวน 2,500 เคสต่อวนั และใชร้ะยะเวลา 4 ปี ในการด าเนินการได้

เตม็ประสทิธภิาพ (Ramp-up Period) ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมกีารใชป้ระสทิธภิาพในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 เป็นต้นไป ในอตัรารอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 
100 ตามล าดบั โดยไดร้บัค่าบรกิารต่อเคสที ่2,000 บาท ซึง่เทยีบเคยีงกบัขอ้มลูการด าเนินงานจรงิของโรงพยาบาลประชาพฒัน์ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึเดอืนกนัยายน 2563 
ซึ่งอยู่ที่ 1,975.60 บาท อนึ่ง ที่ปรกึษาฯ เห็นว่าสมมติฐานของฝ่ายบรหิารมคีวามเป็นไปได้ โดยการให้บรกิารผู้ป่วยนอกที่ 2,500 เคสต่อวนั เมื่อเทยีบกบัห้องตรวจผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ที ่220 หอ้ง คดิเป็นอตัราการใหบ้รกิารที ่11.36 เคสต่อหอ้งต่อวนั ซึง่มคีวามเป็นไปไดเ้มื่อเทยีบเคยีงกบัขอ้มลูของบรษิทัเทยีบเคยีงซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราการใหบ้รกิาร (เคสต่อหอ้งต่อวนั) 
ปี CHG LPH PR9 RJH SKR เฉล่ีย 

2561 49.30 n.a. 10.39 n.a. n.a. 29.84 
2562 48.48 n.a. 10.67 n.a. n.a. 29.58 
2563 41.85 n.a. 7.42 n.a. n.a. 24.63 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และเอกสารน าเสนอขอ้มลูของแต่ละบรษิทั 
หมายเหตุ: n.a. หมายถงึไม่มขีอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเอกสารทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาอตัราค่าบรกิารของบรษิทัเทยีบเคยีงและพบว่าอตัราค่าบรกิารของ CHG ส าหรบัผูป่้วยนอกในปี 2563 อยู่ทีป่ระมาณ 1,794.00 บาทต่อ

เคส ทีป่รกึษาฯ จงึพจิารณาก าหนดอตัราค่าบรกิารที ่1,800.00 บาทต่อเคส เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (ทีป่รกึษาฯ พจิารณาใชข้อ้มลูของ CHG เน่ืองจากบรษิทัเทยีบเคยีง
อื่นไม่มขีอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ) และก าหนดสมมตฐิานใหร้ายไดม้กีารเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 1.88 ต่อปี โดยอ้างองิจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลี่ยของประเทศไทยยอ้นหลงั 20 ปี โดยมี
รายละเอยีดประมาณการแต่ละปีดงันี้ 

ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

จ านวนเคสต่อวนั (เคส) - - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) - - 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเคสต่อวนั - สุทธ ิ(เคส) - - 1,000 1,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รายไดต้่อเคส (บาท) - - 1,975.49* 2,012.59 2,050.38 2,088.89 2,128.12 2,168.09 2,208.80 2,250.28 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยนอก (ล้านบาท) - - 721.05 1,101.89 1,496.78 1,911.34 1,941.91 1,978.38 2,015.53 2,059.01 
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ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

จ านวนเคสต่อวนั (เคส) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเคสต่อวนั - สุทธ ิ(เคส) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รายไดต้่อเคส (บาท) 2,292.54 2,335.60 2,379.46 2,424.15 2,469.67 2,516.05 2,563.31 2,611.44 2,660.49 2,710.45 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยนอก (ล้านบาท) 2,091.95 2,131.23 2,171.26 2,218.10 2,253.58 2,295.90 2,339.02 2,389.47 2,427.69 2,473.29 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 

จ านวนเคสต่อวนั (เคส) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
อตัราการด าเนินงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (รอ้ยละ) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
จ านวนเคสต่อวนั - สุทธ ิ(เคส) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รายไดต้่อเคส (บาท) 2,761.35 2,813.21 2,866.04 2,919.87 2,974.70 3,030.57 3,087.48 3,145.46 3,204.54 3,264.72 
รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยนอก (ล้านบาท) 2,519.73 2,574.09 2,615.26 2,664.38 2,714.42 2,772.97 2,817.33 2,870.24 2,924.14 2,987.22 
หมายเหตุ: ค านวณจากรายไดท้ี ่1,800 บาทต่อเคส ปรบัดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 1.88 เป็นระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2563 ถงึปี 2568) 

 
5.1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบธรุกิจโรงพยาบาล 

ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
ในการประมาณการต้นทุนใหบ้รกิาร ฝ่ายบรหิารไดแ้บ่งต้นทุนการใหบ้รกิารเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ผูป่้วยใน และ (2) ผูป่้วยนอก โดยอ้างองิจากต้นทุนการใหบ้รกิารของ

โรงพยาบาลประชาพฒัน์ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึเดอืนกนัยายน 2563 ซึ่งต้นทุนการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลประชาพฒัน์ส าหรบัผูป่้วยในอยู่ที ่7,339.66 บาทต่อวนั และ
ส าหรบัผูป่้วยนอกอยู่ที ่269.14 บาทต่อเคส โดยฝ่ายบรหิารได้พจิารณาก าหนดสมมตฐิานของโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ส าหรบัผูป่้วยในที ่7,400.00 บาทต่อวนั และผูป่้วยนอกที ่
270.00 บาทต่อเคส ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่าสมมติฐานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมเนื่องจากอ้างอิงจากข้อมูลการด าเนินงานจริงของโรงพยาบาลประชาพฒัน์  และที่ปรึกษาฯ ก าหนด
สมมตฐิานใหต้น้ทุนมกีารเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 1.88 ต่อปี โดยอา้งองิจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ของประเทศไทยยอ้นหลงั 20 ปี โดยมรีายละเอยีดการค านวณและประมาณการแต่ละปีดงันี้ 
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แนวทางการค านวณประมาณการจ านวนวนัผูป่้วยใน 
1. จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม = จ านวนผูป้ระกนัตนสุทธ ิX % OPD Visit X OPD to IPD Conversion Rate X Length of Stay 
2. จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ พ.ร.บ. = จ านวนเคสต่อปี X Length of Stay 
3. จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน = จ านวนเตยีง X จ านวนวนัต่อปี X อตัราการใชป้ระโยชน์เตยีงผูป่้วยใน 
 
แนวทางการค านวณประมาณการจ านวนเคสผูป่้วยนอก 
1. จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม = จ านวนผูป้ระกนัตนสุทธ ิX % OPD Visit  
2. จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก = จ านวนเคสต่อวนั X จ านวนวนัต่อปี  
 
ประมาณการตน้ทุนการใหบ้รกิารผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 

ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

ผู้ป่วยใน           
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ลา้นวนั) - - 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ พ.ร.บ. (ลา้นวนั) - - 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน (ลา้นวนั) - - 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
จ านวนวนัรวมของผูป่้วยใน (ล้านวนั) - - 0.06 0.08 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
ตน้ทุนผูป่้วยในต่อวนั (บาท) - - 8,121.45* 8,273.97 8,429.36 8,587.66 8,748.94 8,913.24 9,080.64 9,251.17 
ต้นทุนผู้ป่วยในรวม (ล้านบาท) - - 460.09 703.09 955.06 1,218.93 1,239.09 1,262.36 1,286.07 1,313.11 
           
ผู้ป่วยนอก           
จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ลา้นเคส) - - 0.19 0.29 0.38 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (ลา้นเคส) - - 0.37 0.55 0.73 0.92 0.91 0.91 0.91 0.92 
จ านวนเคสรวมของผูป่้วยนอก (ล้านเคส) - - 0.56 0.84 1.11 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 
ตน้ทุนผูป่้วยนอกต่อเคส (บาท) - - 296.32* 301.89 307.56 313.33 319.22 325.21 331.32 337.54 
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ต้นทุนผู้ป่วยนอกรวม (ล้านบาท) - - 165.01 252.16 342.53 436.98 444.39 452.73 461.24 470.74 
           
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
รวม (ล้านบาท) 

- - 625.09 955.25 1,297.59 1,655.91 1,683.48 1,715.09 1,747.30 1,783.85 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

ผู้ป่วยใน           
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ลา้นวนั) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ พ.ร.บ. (ลา้นวนั) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน (ลา้นวนั) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
จ านวนวนัรวมของผูป่้วยใน (ล้านวนั) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
ตน้ทุนผูป่้วยในต่อวนั (บาท) 9,424.91 9,601.91 9,782.23 9,965.94 10,153.10 10,343.78 10,538.03 10,735.94 10,937.56 11,142.96 
ต้นทุนผู้ป่วยในรวม (ล้านบาท) 1,334.83 1,359.89 1,385.43 1,414.57 1,437.96 1,464.96 1,492.47 1,523.86 1,549.06 1,578.15 
           
ผู้ป่วยนอก           
จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ลา้นเคส) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (ลา้นเคส) 0.91 0.91 0.91 0.92 0.91 0.91 0.91 0.92 0.91 0.91 
จ านวนเคสรวมของผูป่้วยนอก (ล้านเคส) 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 
ตน้ทุนผูป่้วยนอกต่อเคส (บาท) 343.88 350.34 356.92 363.62 370.45 377.41 384.50 391.72 399.07 406.57 
ต้นทุนผู้ป่วยนอกรวม (ล้านบาท) 478.72 487.71 496.87 507.11 515.71 525.40 535.26 546.29 555.56 565.99 
           
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
รวม (ล้านบาท) 

1,813.55 1,847.61 1,882.31 1,921.68 1,953.67 1,990.36 2,027.74 2,070.15 2,104.61 2,144.14 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 
ผู้ป่วยใน           
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ลา้นวนั) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ พ.ร.บ. (ลา้นวนั) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
จ านวนวนั - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน (ลา้นวนั) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
จ านวนวนัรวมของผูป่้วยใน (ล้านวนั) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
ตน้ทุนผูป่้วยในต่อวนั (บาท) 11,352.23 11,565.42 11,782.62 12,003.90 12,229.33 12,459.00 12,692.98 12,931.36 13,174.21 13,421.62 
ต้นทุนผู้ป่วยในรวม (ล้านบาท) 1,607.79 1,641.60 1,668.74 1,700.08 1,732.01 1,768.43 1,797.67 1,831.43 1,865.83 1,905.07 
           
ผู้ป่วยนอก           
จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม (ลา้นเคส) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
จ านวนเคส - กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (ลา้นเคส) 0.91 0.92 0.91 0.91 0.91 0.92 0.91 0.91 0.91 0.92 
จ านวนเคสรวมของผูป่้วยนอก (ล้านเคส) 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 
ตน้ทุนผูป่้วยนอกต่อเคส (บาท) 414.20 421.98 429.91 437.98 446.21 454.59 463.12 471.82 480.68 489.71 
ต้นทุนผู้ป่วยนอกรวม (ล้านบาท) 576.62 588.50 598.48 609.72 621.17 633.97 644.72 656.83 669.16 682.95 
           
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
รวม (ล้านบาท) 

2,184.41 2,230.10 2,267.22 2,309.80 2,353.18 2,402.40 2,442.39 2,488.26 2,534.99 2,588.02 

หมายเหตุ: ค านวณจากตน้ทุนผูป่้วยในที ่7,400 บาทต่อวนั และผูป่้วยนอกที ่270 บาทต่อเคส ปรบัดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 1.88 เป็นระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างปี 2563 ถงึปี 2568) 

 
ต้นทุนค่าเช่าท่ีดิน 
ในการประมาณการต้นทุนค่าเช่าที่ดนิ ทีป่รกึษาฯ ไดอ้้างองิจากอตัราค่าหน้าดนิและค่าเช่าทีด่นิจากบนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมลงทุนและเช่า ทีด่นิ (รายละเอยีดเงื่อนไขที่ส าคญั

ปรากฎตามเอกสารแนบ 3) โดยมรีายละเอยีดค่าหน้าดนิและค่าเช่าทีด่นิแต่ละปีดงันี้ 
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ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

ค่าหน้าดนิ (ลา้นบาท) 44.65 44.65 44.65 - - - - - - - 
ค่าเช่าทีด่นิ (ลา้นบาท) - - - 10.08 10.08 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 
รวมค่าหน้าดินและค่าเช่าท่ีดิน (ล้านบาท) 44.65 44.65 44.65 10.08 10.08 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

ค่าหน้าดนิ (ลา้นบาท) - - - - - - - - - - 
ค่าเช่าทีด่นิ (ลา้นบาท) 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 
รวมค่าหน้าดินและค่าเช่าท่ีดิน (ล้านบาท) 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 

ค่าหน้าดนิ (ลา้นบาท) - - - - - - - - - - 
ค่าเช่าทีด่นิ (ลา้นบาท) 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 
รวมค่าหน้าดินและค่าเช่าท่ีดิน (ล้านบาท) 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในสดัส่วนร้อยละ 40.00 เมื่อเทยีบกบัรายได้จากการให้บรกิาร 

อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาอตัราส่วนดงักล่าวของ PCH พบว่ามสีดัส่วนดงักล่าวรอ้ยละ 47.14 และรอ้ยละ 45.40 ในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั ทีป่รกึษาฯ จงึพจิารณา
ก าหนดสมมตฐิานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีร่อ้ยละ 47.00 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพื่อเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั โดยทีป่รกึษาฯ พจิารณาไม่ใชข้อ้มลูของปี 2563 และ
ปี 2564 เน่ืองจากขอ้มลูของ PCH ในช่วงเวลาดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  

นอกจากนี้ เนื่องจากสมมติฐานในประมาณการนี้ อ้างอิงจากขอ้มูลของ PCH ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ในขณะที่โครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ เป็น
โรงพยาบาลขนาด 600 เตียง ซึ่งมขีนาดที่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญั และขอ้มูลบางอย่างอาจจะไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบัโดยตรงได้  ที่ปรกึษาฯ จงึได้พจิารณาความเหมาะสมของ
สมมตฐิานรายได ้ต้นทุนและค่าใชจ้่ายโดยรวม โดยเทยีบเคยีงกบัรายไดต้่อเตยีง และอตัราก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้(EBIT Margin) ของบรษิทัเทยีบเคยีง 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายไดต้่อเตยีง (ลา้นบาท) 
ปี CHG LPH PR9 RJH SKR เฉล่ีย ค่าต า่ ค่าสูง 

2563 7.25 8.74 15.67 5.26 6.94 8.77 5.26 15.67 
ปรบัฐานเป็นปี 
2571 ดว้ยอตัรา
เงนิเฟ้อรอ้ยละ 

1.88 ต่อปี 

8.42 10.15 18.18 6.10 8.06 10.18 6.10 18.18 

 
ซึง่จากประมาณการทางการเงนิของโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ทีจ่ดัท าโดยทีป่รกึษาฯ รายไดต้่อเตยีงในปี 2571 ของโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ อยู่ที่

ประมาณ 8.70 ลา้นบาทต่อเตยีง ซึง่อยู่ระหว่างรายไดต้่อเตยีงของบรษิทัเทยีบเคยีง ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเป็นไปได ้
 
อตัราก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้(EBIT Margin) 
ปี CHG LPH PR9 RJH SKR เฉล่ีย ค่าต า่ ค่าสูง 

2561 17.80% 12.13% 7.89% 20.27% 10.41% 13.70% 7.89% 20.27% 
2562 17.13% 8.28% 12.03% 26.30% 9.68% 14.68% 8.28% 26.30% 
2563 20.25% 9.48% 8.74% 24.14% 12.13% 14.95% 8.74% 24.14% 
2564 44.14% 23.15% 9.93% 40.61% 28.76% 29.32% 9.93% 44.14% 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และเอกสารน าเสนอขอ้มลูของแต่ละบรษิทั 
หมายเหตุ: ในปี 2564 อตัราก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้(EBIT Margin) ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลไดร้บัผลกระทบเชงิบวกจากสถานการณ์ COVID-19 

 
ซึ่งจากประมาณการทางการเงนิของโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ ทีจ่ดัท าโดยทีป่รกึษาฯ อตัราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้(EBIT Margin) 

เฉลีย่ของโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ อยู่ทีป่ระมาณ 15.40 ซึง่อยู่ระหว่างอตัราก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้(EBIT Margin) ของบรษิทัเทยีบเคยีง ที่
ปรกึษาฯ จงึเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเป็นไปได ้

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ทีป่รกึษาฯ พจิารณาก าหนดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลรอ้ยละ 20.00 ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.1.3 งบประมาณลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

งบประมาณลงทุน 
 ทีป่รกึษาฯ ประมาณการงบประมาณการลงทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ค่าก่อสรา้งอาคาร (2) ค่าอุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์และอุปกรณ์ส านักงาน และ (3) ค่า
หน้าดนิและค่าเช่าทีด่นิ โดยมรีายละเอยีดของงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทดงันี้ 

ประเภท จ านวน (ล้านบาท) ท่ีมาของขอ้มูล 
ค่าก่อสรา้งอาคาร 4,355.64 ทีป่รกึษาฯ อ้างองิจากประมาณการค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอาคาร ซึ่งจดัท าโดยทีป่รกึษาดา้นการออกแบบรายหนึ่ง โดยที่

ปรกึษารายดงักล่าวมปีระสบการณ์ในการก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก รวมถงึโครงการประเภทโรงพยาบาล  
ค่าอุปกรณ์เครื่องมอืทาง
การแพทยแ์ละอุปกรณ์ส านักงาน 

697.50 ทีป่รกึษาฯ อ้างองิจากประมาณการของฝ่ายบรหิาร ซึ่งฝ่ายบรหิารจดัท าประมาณการงบลงทุนโดยอ้างองิจากกฎกระทรวง 
เรื่อง ก าหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้รกิารของสถานพยาบาล พ .ศ. 2558 ซึ่งกฎกระทรวงดงักล่าว
จะก าหนดคุณสมบตัิของโรงพยาบาลไว้ซึ่งแปรผนัตามขนาดของโรงพยาบาล เช่น ประเภทของแผนกต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล และอุปกรณ์ที่ต้องมี เป็นต้น และกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและ
เวชภณัฑ์ หรอืยานพาหนะทีจ่ าเป็นประจ าสถานพยาบาล ซึ่งกฎกระทรวงดงักล่าวจะก าหนดอุปกรณ์ขัน้ต ่าทีโ่รงพยาบาล
จะตอ้งม ี
นอกจากนี้ นอกเหนือจากเงนิลงทุนครัง้แรกจ านวน 697.50 ล้านบาท ฝ่ายบรหิารยงัมกีารประมาณการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ 
ซึง่จะขึน้อยู่กบัอายุการใชง้านของอุปกรณ์แต่ละประเภท โดยทีป่รกึษาฯ ไดอ้า้งองิประมาณการการเปลีย่นแทนอุปกรณ์ตาม
ประมาณการของฝ่ายบรหิาร 

ค่าหน้าดนิและค่าเช่าทีด่นิ 446.54 บนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมลงทุนและเช่าทีด่นิ (รายละเอยีดเงือ่นไขทีส่ าคญัปรากฎตามเอกสารแนบ 3) 
รวม 5,499.68  

 
งบประมาณซ่อมบ ารงุ 

 ทีป่รกึษาฯ ประมาณการงบประมาณซ่อมบ ารุงอาคารรายปีทีร่อ้ยละ 2.00 ของงบประมาณลงทุนของของอาคาร โดยอ้างองิจากความเหน็ของทีป่รกึษาดา้นการออกแบบราย
หนึ่ง โดยที่ปรกึษารายดงักล่าวมปีระสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก  รวมถึงโครงการประเภทโรงพยาบาล ส าหรบัอุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ส านักงาน ทีป่รกึษาฯ ประมาณการงบประมาณซ่อมบ ารุงรายปีทีร่อ้ยละ 2.00 ของงบประมาณลงทุนของอุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ส านักงาน โดยอา้งองิขอ้มลู
จากสดัส่วนดงักล่าวของ PCH ในปี 2564 ซึง่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 2.04 
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ค่าเส่ือมราคา 

 ทีป่รกึษาฯ ประมาณการค่าเสื่อมราคาโดยอา้งองิจากสมมตฐิานของฝ่ายบรหิาร โดยส าหรบัอาคารจะตดัค่าเสื่อมราคาดว้ยวธิกีารเสน้ตรงตลอดจ านวนปีด าเนินการของโครงการ
ที ่28 ปี (โครงการมอีายุทัง้สิน้ 30 ปี แต่ใชเ้วลาก่อสรา้ง 2 ปี คงเหลอืจ านวนปีทีด่ าเนินการ 28 ปี) และส าหรบัเครื่องมอืและอุปกรณ์จะตดัค่าเสื่อมราคาดว้ยวธิกีารเสน้ตรงที ่10 ปี ซึ่ง
เป็นอายุการใชง้านคาดการณ์ของเครื่องมอืและอุปกรณ์โดยเฉลีย่ 
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5.1.4 เงินทุนหมุนเวียน 
ทีป่รกึษาฯ ประมาณการเงนิทุนหมุนเวยีนโดยอา้งองิจากขอ้มลูการด าเนินงานจรงิของโรงพยาบาลประชาพฒัน์

ในปี 2562 โดยทีป่รกึษาฯ พจิารณาไม่ใชข้อ้มูลของปี 2563 และปี 2564 เนื่องจากขอ้มูลของ PCH ในช่วงเวลาดงักล่าว
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ (1) ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย 21.36 วนั (2) ระยะเวลา
สนิค้าคงคลงัเฉลี่ย 6.83 วนั (3) ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 122.48 วนั ซึ่งที่ปรกึษาฯ เห็นว่าสมมติฐานดงักล่าวมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากอา้งองิจากขอ้มลูการด าเนินงานจรงิของโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 

 
5.1.5 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ตามแผนการของฝ่ายบริหารคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในอตัรา 1:1 ซึ่งตาม
ประมาณการงบประมาณลงทุน โครงการจะตอ้งใชเ้งนิลงทุนรวม 5,499.68 ลา้นบาท ดงันัน้ โครงการจะตอ้งระดมทุนจาก
ส่วนของหนี้สนิจ านวน 2,749.84 ลา้นบาท และส่วนของทุน 2,749.84 ลา้นบาท 

ส าหรบัในส่วนของหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะสามารถกู้ยมืเงนิไดจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยมตีน้ทุนทางการเงนิ
ที่ร้อยละ 4.25 ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงนิของ IMH ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.75 ถึง
รอ้ยละ 4.25 และมเีงื่อนไขการช าระคนืเงนิตน้ โดยเริม่ช าระในปีที ่2 ของการด าเนินงาน (ปี 2569) โดยช าระเงนิตน้เป็น
เวลา 10 ปี  

ส าหรบัในส่วนของทุน ฝ่ายบรหิารคาดว่าจะจดัหาเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO) ของ PCH ซึ่งปัจจุบนั PCH ไดด้ าเนินการแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิแห่งหนึ่ง โดยตามแผนงานของที่
ปรกึษาทางการเงนิรายดงักล่าว PCH จะสามารถด าเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
ได้ภายในปี 2565 ซึ่งภายใต้สมมตฐิานที ่PCH มกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีร่้อยละ 25.00 ถึงร้อยละ 30.00 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขาย ทีป่รกึษาฯ คาดว่า PCH จะสามารถด าเนินการจดัหาแหล่งเงนิทุนไดเ้พยีงพอ 
โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

รายละเอียด จ านวน 
มูลค่าส่วนท่ี 1 - มูลค่าของ PCH ณ ปัจจบุนั  
(A) ก าไรสุทธสิ าหรบังวดปี 2564 ของ PCH 376.35 ลา้นบาท* 
(B) P/E ของบรษิทัเทยีบเคยีง ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 18.03 เท่า 
มูลค่าส่วนท่ี 1 [ (A) x (B) ] 6,787.08 ลา้นบาท 
  
มูลค่าส่วนท่ี 2 - มูลค่าของโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบร่ิง  
(C) มลูค่าลงทุนของโครงการ 2,749.84 ลา้นบาท 
(D) มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ 2,633.91 ลา้นบาท 
(E) สดัส่วนการถอืหุน้ของ PCH ในโครงการ รอ้ยละ 80.00 
มูลค่าส่วนท่ี 2 [ [ (C) + (D) ] x (E) ] 4,307.00 ลา้นบาท 
  
รวมมูลค่าส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 11,094.08 ลา้นบาท 
สดัส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก รอ้ยละ 25.00 ถงึรอ้ยละ 30.00 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ 2,773.52 ลา้นบาท ถึง 3,328.22 ล้านบาท 
หมายเหตุ: อา้งองิจากงบการเงนิของ PCH ส าหรบังวดปี 2564 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี
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ทัง้นี้ ตามบนัทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมลงทุนและเช่าทีด่นิ PCH จะเขา้ถอืหุน้ใน IMHB ในสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ในขัน้
แรก ดงันัน้ หากมกีารเพิม่ทุนตามสดัส่วน PCH จะมหีน้าที่ในการจดัหาเงนิทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,199.87 
ล้านบาท โดยแหล่งเงนิทุนจากผูถ้อืหุน้ส่วนที่เหลอื ผู้ร่วมลงทุนรายอื่นมหีน้าทีต่้องจดัหาเงนิทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นไม่ได้จดัหาเงนิทุนมาเพิม่เติม ทาง PCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจเป็นผู้จ ัดหา
เงินทุนมาเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวน ซึ่งอาจท าให้ PCH ต้องจดัหาเงินลงทุนมามากกว่า 2,199.87 ล้านบาท และมี
สดัส่วนการถอืหุน้ใน IMHB มากกว่ารอ้ยละ 80.00 ดงันัน้ สดัส่วนการถอืหุน้ใน IMHB และแหล่งเงนิทุนของโครงการนี้ 
ยงัมคีวามไม่ชดัเจน อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ คาดการณ์ไวว้่า PCH จะเพิม่ทุนไม่น้อยกว่าตามสดัส่วน ดงันัน้
การถอืหุน้ของ PCH ใน IMHB จะอยู่ในสดัส่วนทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80.00 ตามการประมาณการของผูบ้รหิาร 

 
5.1.6 อตัราคิดลด 

ที่ปรกึษาฯ พจิารณาใช้ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) เป็นอตัราคดิลดที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดอสิระของโครงการ เนื่องจากกระแสเงนิสดอสิระของโครงการเป็นกระแสเงนิสดของ
ทัง้ส่วนของเจา้หนี้และผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ การใช้ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ซึ่งเป็นต้นทุนถวัเฉลี่ยระหว่างอตัรา
ผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ และตน้ทุนทางการเงนิ จงึมคีวามสมเหตุสมผล โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

 
 WACC = (Ke x E) + (Kd x D x (1-T))  

 
โดยที ่

 WACC = ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 
 Ke = อตัราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ซึ่งค านวณตามแบบจ าลอง 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 Kd = ตน้ทุนทางการเงนิของโครงการ หรอืรอ้ยละ 4.25 
  E = สดัส่วนการใช้แหล่งเงนิทุนของโครงการจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 

แต่ละสิน้ปี 
 D = สดัส่วนการใชแ้หล่งเงนิทุนของโครงการจากส่วนของหนี้สนิ ณ แต่

ละสิน้ปี 
 T = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล หรอืรอ้ยละ 20.00 

 
โดยมีรายละเอียดการค านวณอตัราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ตามแบบจ าลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี้ 
 

 Ke = Rf + β ( Rm – Rf )  
 
โดยที ่

 Ke = อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.93 
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565) 
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 Rm = อตัราผลตอบแทนรายเดือนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เฉลีย่ยอ้นหลงั 20 ปี ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2545 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ 
2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.21 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อน
ภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกีว่า
ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ใ นช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า สั ้น  ( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ าก 
www.setsmart.com) 

  Beta (β) = ค่าเฉลีย่ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทัฯ เทยีบ
กบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 
26 กุมภาพนัธ์ 2563 ถงึวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2565 ซึ่งเท่ากบั 0.84 
(ทีม่า: Bloomberg) โดยทีป่รกึษาฯ จะปรบัปรุงค่าความแปรปรวน
ดงักล่าวใหส้ะทอ้นโครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ตกต่างกนัระหว่างบรษิทัฯ 
และโครงการ โดยไดค้่า Levered Beta ของโครงการระหว่าง 0.72 
ถงึ 1.50 โดยขึน้อยู่กบัสดัส่วนการใชห้นี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุ้นใน
แต่ละปี 

 
จากสูตรการค านวณในขา้งต้น จะไดอ้ตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการระหว่างรอ้ยละ 8.91 ถงึรอ้ยละ 15.37 

(ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 9.95) และต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างรอ้ยละ 8.61 ถงึรอ้ยละ 9.59 (ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 
8.94) 
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5.1.7 ประมาณการทางการเงิน 
 ประมาณการงบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รายไดจ้ากการบรกิาร - - 1,970.90 3,010.93 4,088.70 5,218.45 5,301.37 5,399.27 5,498.99 5,614.79 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (44.65) (44.65) (899.56) (1,199.77) (1,546.85) (1,910.56) (1,943.15) (1,981.90) (2,019.47) (2,061.56) 
ก าไรขัน้ต้น (44.65) (44.65) 1,071.34 1,811.16 2,541.85 3,307.89 3,358.22 3,417.37 3,479.53 3,553.23 
ค่าใชจ้่ายในการขาย - - (236.51) (361.31) (490.64) (626.21) (636.16) (647.91) (659.88) (673.77) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - - (689.82) (1,053.83) (1,431.04) (1,826.46) (1,855.48) (1,889.75) (1,924.65) (1,965.18) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษี
เงินได้ 

(44.65) (44.65) 145.01 396.03 620.16 855.22 866.58 879.71 895.00 914.28 

ตน้ทุนทางการเงนิ (29.22) (87.65) (116.87) (111.02) (99.34) (87.65) (75.96) (64.28) (52.59) (40.90) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (73.87) (132.30) 28.15 285.00 520.82 767.57 790.61 815.43 842.41 873.37 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - - - (21.39) (104.16) (153.51) (158.12) (163.09) (168.48) (174.67) 
ก าไรส าหรบังวด (73.87) (132.30) 28.15 263.61 416.66 614.06 632.49 652.35 673.93 698.70 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

รายไดจ้ากการบรกิาร 5,704.01 5,809.39 5,916.71 6,041.35 6,137.37 6,250.78 6,366.29 6,500.45 6,603.78 6,725.84 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (2,122.74) (2,162.77) (2,154.16) (2,198.66) (2,236.09) (2,279.14) (2,322.75) (2,388.08) (2,459.04) (2,506.49) 
ก าไรขัน้ต้น 3,581.28 3,646.61 3,762.55 3,842.69 3,901.28 3,971.63 4,043.54 4,112.37 4,144.74 4,219.36 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (684.48) (697.13) (710.01) (724.96) (736.48) (750.09) (763.95) (780.05) (792.45) (807.10) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,996.41) (2,033.28) (2,070.85) (2,114.47) (2,148.08) (2,187.77) (2,228.20) (2,275.16) (2,311.32) (2,354.05) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษี
เงินได้ 

900.39 916.20 981.70 1,003.26 1,016.71 1,033.77 1,051.39 1,057.16 1,040.96 1,058.21 
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ตน้ทุนทางการเงนิ (29.22) (17.53) (5.84) - - - - - - - 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 871.18 898.67 975.85 1,003.26 1,016.71 1,033.77 1,051.39 1,057.16 1,040.96 1,058.21 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (174.24) (179.73) (195.17) (200.65) (203.34) (206.75) (210.28) (211.43) (208.19) (211.64) 
ก าไรส าหรบังวด 696.94 718.94 780.68 802.61 813.37 827.01 841.11 845.73 832.77 846.57 

ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 

รายไดจ้ากการบรกิาร 6,850.17 6,994.59 7,105.79 7,237.16 7,370.98 7,526.43 7,646.10 7,787.50 7,931.53 8,098.87 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (2,530.85) (2,586.38) (2,645.66) (2,701.28) (2,760.10) (2,828.76) (2,977.46) (3,046.92) (3,113.54) (3,266.24) 
ก าไรขัน้ต้น 4,319.32 4,408.21 4,460.13 4,535.88 4,610.87 4,697.67 4,668.64 4,740.59 4,817.99 4,832.64 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (822.02) (839.35) (852.69) (868.46) (884.52) (903.17) (917.53) (934.50) (951.78) (971.86) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (2,397.56) (2,448.10) (2,487.02) (2,533.01) (2,579.84) (2,634.25) (2,676.14) (2,725.63) (2,776.04) (2,834.61) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษี
เงินได้ 

1,099.74 1,120.75 1,120.41 1,134.42 1,146.51 1,160.25 1,074.97 1,080.46 1,090.17 1,026.17 

ตน้ทุนทางการเงนิ - - - - - - - - - - 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,099.74 1,120.75 1,120.41 1,134.42 1,146.51 1,160.25 1,074.97 1,080.46 1,090.17 1,026.17 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (219.95) (224.15) (224.08) (226.88) (229.30) (232.05) (214.99) (216.09) (218.03) (205.23) 
ก าไรส าหรบังวด 879.79 896.60 896.33 907.53 917.21 928.20 859.98 864.37 872.14 820.93 
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 ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ (ล้านบาท) 
ปีประมาณการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 
ก าไรจากการด าเนินงาน (44.65) (44.65) 145.01 396.03 620.16 855.22 866.58 879.71 895.00 914.28 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - - - (29.73) (124.03) (171.04) (173.32) (175.94) (179.00) (182.86) 
ก าไรจากการด าเนินงานหลงัค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้  

(44.65) (44.65) 145.01 366.30 496.13 684.18 693.26 703.77 716.00 731.42 

บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย - - 229.81 234.44 239.18 244.06 249.09 256.23 261.58 267.12 
หกั เงนิลงทุน (2,177.82) (2,177.82) (798.56) (101.06) (101.06) (101.06) (101.06) (120.63) (101.06) (101.06) 
บวก (หกั) การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน - - 96.85 32.78 45.38 46.96 4.49 4.29 4.37 4.15 
กระแสเงินสดอิสระของโครงการ (2,222.47) (2,222.47) (326.89) 532.45 679.63 874.13 845.77 843.65 880.88 901.63 
Discount factor 1.09x 1.20x 1.31x 1.43x 1.56x 1.69x 1.84x 2.00x 2.18x 2.37x 
มูลค่าปัจจบุนักระแสเงินสดอิสระของโครงการ (2,032.36) (1,854.48) (248.90) 371.38 436.45 516.59 459.77 421.71 404.74 380.67 

ปีประมาณการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ปี พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 

ก าไรจากการด าเนินงาน 900.39 916.20 981.70 1,003.26 1,016.71 1,033.77 1,051.39 1,057.16 1,040.96 1,058.21 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (180.08) (183.24) (196.34) (200.65) (203.34) (206.75) (210.28) (211.43) (208.19) (211.64) 
ก าไรจากการด าเนินงานหลงัค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้  

720.31 732.96 785.36 802.61 813.37 827.01 841.11 845.73 832.77 846.57 

บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 298.07 304.05 260.74 265.86 271.31 277.12 283.34 306.25 342.76 350.68 
หกั เงนิลงทุน (353.06) (101.06) (317.04) (101.06) (101.06) (101.06) (101.06) (282.78) (393.50) (101.06) 
บวก (หกั) การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 5.01 4.62 4.71 4.47 5.22 5.16 5.08 4.82 5.63 5.38 
กระแสเงินสดอิสระของโครงการ 670.34 940.57 733.77 971.88 988.84 1,008.23 1,028.47 874.03 787.66 1,101.56 
Discount factor 2.58x 2.81x 3.06x 3.33x 3.63x 3.95x 4.30x 4.68x 5.10x 5.56x 
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มูลค่าปัจจบุนักระแสเงินสดอิสระของโครงการ 260.00 335.05 240.01 291.90 272.70 255.31 239.14 186.61 154.42 198.29 
ปีประมาณการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ปี พ.ศ. 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 
ก าไรจากการด าเนินงาน 1,099.74 1,120.75 1,120.41 1,134.42 1,146.51 1,160.25 1,074.97 1,080.46 1,090.17 1,026.17 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (219.95) (224.15) (224.08) (226.88) (229.30) (232.05) (214.99) (216.09) (218.03) (205.23) 
ก าไรจากการด าเนินงานหลงัค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้  

879.79 896.60 896.33 907.53 917.21 928.20 859.98 864.37 872.14 820.93 

บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 334.19 344.02 366.18 379.22 394.67 413.49 522.20 545.79 565.68 665.35 
หกั เงนิลงทุน (101.06) (101.06) (361.20) (101.06) (101.06) (101.06) (440.44) (129.46) (101.06) (101.06) 
บวก (หกั) การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 5.67 5.20 6.08 5.80 5.91 5.80 6.55 6.26 6.38 6.05 
กระแสเงินสดอิสระของโครงการ 1,118.59 1,144.77 907.38 1,191.50 1,216.73 1,246.43 948.29 1,286.96 1,343.13 1,391.27 
Discount factor 6.05x 6.59x 7.18x 7.81x 8.51x 9.27x 10.09x 10.99x 11.97x 13.04x 
มูลค่าปัจจบุนักระแสเงินสดอิสระของโครงการ 184.89 173.74 126.45 152.47 142.96 134.48 93.94 117.07 112.19 106.70 
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5.1.8 ผลการวิเคราะห์ประมาณการทางการเงิน 
จากการประมาณการตามตารางขา้งตน้ จะสามารถค านวณค่าชีว้ดัต่างๆ ไดด้งันี้ 

ล าดบั ค่าช้ีวดั จ านวน 
1. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) รอ้ยละ 14.03 
2. มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ (Net Present Value) 2,633.91 ลา้นบาท 
3. ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 9.13 ปี 

 
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการทีร่อ้ยละ 14.03 มากกว่าตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก

ของโครงการโดยเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 8.94 และมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการมคี่ามากกว่าศูนย ์ดงันัน้ ท่ีปรึกษาฯ จึงเหน็ว่า
โครงการลงทุนในโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบร่ิง มีความสมเหตุสมผลทางด้านราคา 

 
5.2 การวิเคราะห์ความไว 

ความสมเหตุสมผลทางด้านราคาจะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกล้เคยีงความเป็นจรงินัน้ ขึ้นอยู่กบัความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการจดัท าประมาณการทางการเงิน ดงันัน้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อาท ิสภาวะเศรษฐกจิ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและนโยบายของรฐับาล อาจท าใหป้ระมาณการที่
จดัท าขึ้นภายใต้สมมติฐานทีก่ล่าวมาขา้งต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั และอาจส่งผลกระทบต่อความเหน็ของที่
ปรกึษาฯ 

ด้วยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาฯ ที่
ปรกึษาฯ จงึไดท้ าการวเิคราะห์ความไว เพื่อศกึษาถงึผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจเกดิการเปลี่ยนแปลง โดยศกึษา
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยจ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ (2) การ
เปลีย่นแปลงของตน้ทุนการใหบ้รกิาร และ (3) การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด เน่ืองจากเป็นปัจจยัทีท่ีป่รกึษาฯ เหน็ว่ามี
ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อความเหน็ ซึง่สามารถสรุปผลการวเิคราะหค์วามไวตามกรณีต่างๆ ไดด้งันี้ 

 
5.2.1 การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราคิดลด 

 
การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (เพ่ิม/ลด) 

(1.00%) (0.50%) - 0.50% 1.00% 
อตัราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) 12.62% 13.32% 14.03% 14.76% 15.49% 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 9.60 9.36 9.13 8.91 8.71 
หมายเหตุ:  ที่ปรกึษาฯ เลอืกใช้ช่วงระยะห่างดงักล่าว เนื่องจากที่ปรกึษาฯ เหน็ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ได ้ภายใต้สภาวการณ์ที่อาจเปลีย่นแปลง

ไปในปัจจุบนั และครอบคลุมความผนัผวนที่อาจจะเกดิขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จรงิย่อมขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ ในอนาคต 

 
การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด 

(เพ่ิม/ลด) 
การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (เพ่ิม/ลด) 

(1.00%) (0.50%) - 0.50% 1.00% 
(1.00%) 2,463.82 2,951.16 3,484.13 4,067.55 4,706.78 
(0.50%) 2,094.65 2,546.37 3,039.74 3,579.11 4,169.32 

- 1,757.13 2,176.48 2,633.91 3,133.34 3,679.15 
0.50% 1,448.18 1,838.07 2,262.83 2,726.00 3,231.52 
1.00% 1,165.04 1,528.10 1,923.11 2,353.31 2,822.25 
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หมายเหตุ:  ที่ปรกึษาฯ เลอืกใช้ช่วงระยะห่างดงักล่าว เนื่องจากที่ปรกึษาฯ เหน็ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ได ้ภายใต้สภาวการณ์ที่อาจเปลีย่นแปลง
ไปในปัจจุบนั และครอบคลุมความผนัผวนที่อาจจะเกดิขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จรงิย่อมขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ ในอนาคต 

 
5.2.2 การเปล่ียนแปลงของต้นทุนการให้บริการ และอตัราคิดลด 

 
การเปล่ียนแปลงของต้นทุนการให้บริการ (เพ่ิม/ลด) 

(5.00%) (2.50%) - 2.50% 5.00% 
อตัราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) 14.96% 14.50% 14.03% 13.56% 13.07% 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 8.75 8.93 9.13 9.34 9.56 
หมายเหตุ:  ที่ปรกึษาฯ เลอืกใช้ช่วงระยะห่างดงักล่าว เนื่องจากที่ปรกึษาฯ เหน็ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ได ้ภายใต้สภาวการณ์ที่อาจเปลีย่นแปลง

ไปในปัจจุบนั และครอบคลุมความผนัผวนที่อาจจะเกดิขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จรงิย่อมขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรม เงื่ อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ ในอนาคต 

 
การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด 

(เพ่ิม/ลด) 
การเปล่ียนแปลงของต้นทุนการให้บริการ (เพ่ิม/ลด) 

(5.00%) (2.50%) - 2.50% 5.00% 
(1.00%) 4,118.69 3,801.60 3,484.13 3,166.21 2,847.69 
(0.50%) 3,634.77 3,337.43 3,039.74 2,741.64 2,443.01 

- 3,192.65 2,913.43 2,633.91 2,354.00 2,073.62 
0.50% 2,788.21 2,525.66 2,262.83 1,999.65 1,736.04 
1.00% 2,417.80 2,170.58 1,923.11 1,675.33 1,427.16 

หมายเหตุ:  ที่ปรกึษาฯ เลอืกใช้ช่วงระยะห่างดงักล่าว เนื่องจากที่ปรกึษาฯ เหน็ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ได ้ภายใต้สภาวการณ์ที่อาจเปลีย่นแปลง
ไปในปัจจุบนั และครอบคลุมความผนัผวนที่อาจจะเกดิขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จรงิย่อมขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ ในอนาคต 

 
5.2.3 สรปุผลการวิเคราะห์ความไว 
 จากการวเิคราะหค์วามไว จะไดช้่วงของค่าชีว้ดัต่างๆ ดงันี้ 

ล าดบั ค่าช้ีวดั กรณีฐาน 
การวิเคราะห์ความไว 

ค่าต า่ ค่าสูง 
1. อตัราผลตอบแทนภายใน รอ้ยละ 14.03 รอ้ยละ 12.62 รอ้ยละ 15.49 
2. มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ 2,633.91 ลา้นบาท 1,165.04 ลา้นบาท 4,706.78 ลา้นบาท 
3. ระยะเวลาคนืทุน 9.13 ปี 8.71 ปี 9.60 ปี 

 
จากตารางขา้งต้น เนื่องจากในทุกกรณี อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการมากกว่าต้นทุนทางการเงนิถวั

เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของโครงการโดยเฉลี่ยที่รอ้ยละ 8.94 และมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการมคี่ามากกว่าศูนย์ ดงันัน้ ท่ี
ปรึกษาฯ จึงเหน็ว่าโครงการลงทุนในโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบร่ิง มีความสมเหตุสมผลทางด้านราคา 
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เอกสารแนบ 1 : สรปุข้อมูลของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

1.         ข้อมูลทัว่ไป  
ช่ือบริษทั : บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) 

ประกอบกจิการ ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่  
ท่ีตัง้ส านักงาน : 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160  
ทุนจดทะเบยีน : 107,500,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,933,261,052.00 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563)  
ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว : 2,933,261,052.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 2,933,261,052.00

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 
 
2.         นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัฯ ไดต้ระหนักและเลง็เหน็ถงึความส าคญัของวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัฯ 
โดยคณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิารมส่ีวนร่วมในการก าหนดและอนุมตัวิสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าหมายและกล
ยุทธข์อง บรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารน ากลยุทธข์องบรษิัทฯ ไปปฏบิตัติาม เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมาย
ไปในทศิทางเดยีวกนั กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีพ่จิารณาและทบทวน วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายและกล
ยุทธ์ของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร ไดพ้จิารณาทบทวน
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเหน็สมควรใหค้ง วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมาย
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไวด้งันี้ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทั และบรษิทัย่อยจะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิาร การตรวจสุขภาพอาชวีเวชศาสตร์ และการตรวจทางดา้นสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมแบบครบวงจรนอกสถานที ่ทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิารทัว่ประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดบัสากล 

ค่านิยม 

       ถูกตอ้ง รวดเรว็ ประทบัใจ 

พนัธกิจ 

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ดว้ยบรกิารทีม่คีุณภาพ ถูกต้อง รวดเรว็ แม่นย า เป็นไปตามหลกัวชิาการ และ
กฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังน าเทคโนโลยีชัน้สูง 
นวตักรรมทางการแพทยด์า้นการตรวจสุขภาพ และนวตักรรมการตรวจสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลอนัสงูสุดทัง้ผูร้บั และผูใ้หบ้รกิารตรวจสุขภาพ 

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

จากประสบการณ์การใหบ้รกิารตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกว่า 23 ปี จะน าหลกัวชิาการ และประสบการณ์ 
พร้อมทัง้เทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจสุขภาพ และสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม และมี
คุณภาพสูงสุด ดัง่ค ามัน่ที่ว่า “คุณธรรมน ำวชิำกำร เชีย่วชำญดำ้นอำชวีอนำมยั” เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลด้านการตรวจ
สุขภาพอาชวีเวชศาสตร์ และตรวจทางดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมชัน้น า ทีม่ผีูร้บับรกิารตรวจสุขภาพนอกสถานทีท่ีม่าก
ทีสุ่ดในประเทศไทย 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปี 
 
ปี 2561 : ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 ของบรษิทัมมีตอินุมตักิาร

เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 80 ลา้นบาท เป็น 107.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระ
แลว้ 80 ลา้นบาท และหุน้ทีย่งัไม่เรยีกช าระจ านวน 27.5 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้
ใหแ้ก่ประชาชน (IPO) มูลค่าทีต่ราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ และมมีตแิปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน
จ ากดั 

 : ในวนัที่ 3 กันยายน 2561 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบรษิัทมีการเปลี่ยนแปลงโดย นายอ านาจ 
ประสทิธิด์ ารง ขายหุน้ใหแ้ก่ ดร.สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ จ านวน 3,299,600 หุน้ ท าใหน้ายอ านาจ 
ประสทิธิด์ ารง มสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ลดลงเหลอืรอ้ยละ 2.94 ทัง้นี้มลูค่าการซื้อขายหุน้
ทัง้สิน้ เป็นจ านวน 8.25 ลา้นบาท 

 : ในเดอืนตุลาคม บรษิัทย่อยได้รบัการต่ออายุมาตรฐานการจดัการในห้องปฏิบตัิการจากเดิม               
ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ซึ่งลูกค้าบางรายได้ระบุเป็นขอ้ก าหนดมาตรฐานของ
บรษิทัในการรบังาน จงึเป็นการเพิม่ความสามารถในการรบังานของบรษิทัมากขึ้น 

ปี 2562 : ในเดอืน ตุลาคม 2562 บรษิัทฯ มกีารร่วมลงนาม ในสญัญาส่วนแบ่งรายได้ ภายใต้โครงการ
ตรวจสุขภาพคดักรองความเสี่ยง กบัโรงพยาบาลที่เป็นสมาชกิประกันสงัคม 2 แห่ง โดยให้
สามารถเริม่ใหบ้รกิารไดต้ัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2565  

 : หอ้งปฎบิตักิารของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ระยะเวลา
ในการรบัรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 ด้านห้องปฎิบตัิการทางการแพทย์ จาก
ส านักมาตรฐานหอ้งปฎิบตักิาร กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชน์ในการเขา้ประมูลงาน
บางสถานประกอบการทีม่ขีอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎบิตักิาร  

 : บรษิัทฯ ได้เขา้รบัรางวลั “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณิชย ์โดยโรงพยาบาลไดร้บัเกยีรตบิตัรนี้ถอืเป็นโรงพยาบาลทีม่คีุณธรรม ธรรมาภิ
บาลสูง ราคาและค่าบรกิารโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตามมาตรฐาน
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ณ ส านักงานปลดักระทรวง
พาณิชย ์

:        ในวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  
       (“บรษิทัฯ”) ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(MAI) โดยใชช้ื่อย่อหลกัทรพัยว์่า (IMH)  

ปี 2563 : บรษิทัฯ มกีาร Renovate ส่วนบรกิารแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ของส านักงานใหญ่ หอ้งเวช
ระเบยีน, หอ้งจ่ายยา, หอ้งตรวจการไดย้นิ, หอ้งตรวจ, หอ้งตรวจภายใน, หอ้งส่งเสรมิสุขภาพ
, หอ้งพกัผูป่้วยใน, หอ้งเจาะเลอืด, หอ้งเอกซ์เรย,์ และในส่วนของ Lobby เป็นตน้ 

 : บรษิทัฯ ไดเ้ปิดบรกิารตรวจภูมคิุม้กนั COVID-19 ทัง้แบบ Drive-Thru และแบบการใหบ้รกิาร
ถงึบา้น พรอ้มทัง้มบีรกิารฉีดพ่นฆา่เชือ้ไวรสั COVID-19 

 : ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลง MOU โครงการ Vaccine Plus by 
IMH กบั บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 : บริษัทฯ ได้จัดตัง้ส านักงานสาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง) โดยเปิดให้บริการตัง้แต่วันที่                       
25 กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป  
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 : ในวนัที่ 9 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ จบัมอื โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก รบับรหิารพื้นที่ชัน้ 4 
ของ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกค้า Office และ 
ลูกคา้พรเีมีย่ม ใจกลางเมอืง ภายใตค้อนเซปต ์“IMH ASOKE” 
 

ปี 2564 : ในวนัที ่3 มนีาคม 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญั
ทัง้หมดของ บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จ ากดั ซึ่งด าเนินกจิการโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 100 เตยีง จากบรษิทั อนิทชัฟาร์มา จ ากดั ในมูลค่ารวมไม่เกนิ 
161,000,000 บาท โดยช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

   
 : ในวนัที ่31 สงิหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัโิครงการซื้อหุน้คนื

เพื่อบรหิารทางการเงนิ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 50.00 ล้านบาท จ านวนหุน้รบัซื้อไม่เกนิ 3 ล้าน
หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้0.50 บาท คดิเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.4 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

   
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 IMH มโีครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

 
 

 
บริษทั 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

ลกัษณะธรุกิจ 

1 บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ 
(“ACCUFAS”) 

3.00 ลา้นบาท 100.00% ด าเนินกจิการใหค้ าแนะน า ปรกึษา และ
ใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
(Environment Monitoring Services) 

2 บจ. สุขสวสัดิก์ารแพทย์ (“PCH”) 36.00 ลา้นบาท 100.00% ด าเนินกจิการโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มลีกัษณะการประกอบธุรกจิ แบ่งเป็น 3 ธุรกจิประกอบดว้ย (1) ใหบ้รกิารทางการแพทย ์
(2) ใหบ้รกิารโรงพยาบาล (3) ใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
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โครงสรา้งรายได ้

ประเภทรายได้ 
2562 2563 2564 

จ านวน สดัส่วน จ านวน สดัส่วน จ านวน สดัส่วน 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ 286.7 85.17 215.63 88.83 310.27 32.51 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 47.22 14.03 22.58 9.30 10.84 1.14 
รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล  0.00  0.00 623 65.28 
- ก าไรจากการขายทรพัยส์นิ 0.50 0.15 0.20 0.08  0.00 
- รายไดอ้ื่น 2.19 0.65 4.34 1.79 10.25 1.07 

รวมรายได้ 336.61 100.00 242.75 100.00 952.88 100.00 

 

(1)  ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์(Hospital Services) 

บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ด าเนินกิจการโรงพยาบาล
เอกชนเฉพาะทางด้านอาชวีเวชศาสตร์ ซึ่งมกีารใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพปัจจยัเสี่ยง และการ
ตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน ดว้ยทมีแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มดว้ยเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถใหบ้รกิารตรวจสุขภาพทัง้ในและนอกสถานทีค่รอบคลุม
ทัว่ประเทศ ผ่านรถเอ็กซ์เรย์พร้อมทมีแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ โดยมสีาขาส านักงานใหญ่ที่ถนนบางแวก จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทัง้สิ้นจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ที่ตัง้ส านักงานใหญ่) , ปทุมธานี, 
พระนครศรอียุธยา, ชลบุร ี(อ. เมอืงชลบุร)ี, ชลบุร ี2 (อ. พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว การตรวจรกัษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) ให้บรกิารฉีดวคัซีน และให้บรกิารอบรม
หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการช่วยฟ้ืนคนืชพี (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลกัสตูร
อื่นๆ เป็นตน้ 

โดยขัน้ตอนการให้บริการตรวจสุขภาพของบริษัทนัน้ เมื่อด าเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว บริษัทจะท าการ
วเิคราะห์ ออกผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และส่งผลใหบ้รษิทั
ลูกคา้ภายใน   30 วนั หลงัจากวนัทีเ่ขา้ใหบ้รกิารตามความเหมาะสมของจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร ในกรณีลูกคา้เป็นบุคคล
ทัว่ไปและมรีายการตรวจสุขภาพทีไ่ม่ซบัซอ้น เช่น การใหบ้รกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานจะสามารถรอรบัผลไดภ้ายใน
วนันัน้หรอืสามารถส่งผลใหก้บัลูกคา้ทางไปรษณีย์ 

ลกัษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการได้ ดงัน้ี 

1) บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 

บรษิัทให้บรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ลูกค้าภาครฐัและเอกชนทัง้ในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้า
ก าหนด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแต่ละช่วงอายุ ทัง้นี้ บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน                       
4 โปรแกรม ซึ่งไดร้บัการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการบรกิารครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสีย่ง รวมถงึ
สามารถปรบัเปลี่ยนโปรแกรมใหเ้หมาะสมตามแต่ทีลู่กคา้ก าหนด ประกอบกบับรษิทัยงัมโีปรแกรมตรวจสุขภาพพเิศษ
เพิม่เตมิ เช่น โปรแกรมตรวจเลอืดหาสารบ่งชีม้ะเรง็ โปรแกรมตรวจเตรยีมความพรอ้มการมบีุตร โปรแกรมตรวจเฝ้าระวงั
โรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจตดิตามภาวะการอกัเสบจากอนุมูลอิสระ เป็นต้น อนึ่งโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่จะมสีวสัดกิารขัน้พืน้ฐานในการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่ลูกจา้ง  
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ทัง้นี้ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมออกกฏหมายใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของ
ลูกจา้ง โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพใหแ้ก่ลูกจา้งทีม่ลีกัษณะการท างานทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อสุขภาพของลูกจา้ง ดงันี้ 

บริการตรวจสุขภาพปัจจยัเส่ียง 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพลูกจา้งทีม่รีายการตรวจตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยเป็นการตรวจสุขภาพลูกจา้ง
ที่มกีารปฏิบตัิงานที่มคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบั สารเคมอีนัตราย เชื้อไวรสั แบคทเีรยี และกมัมนัตภาพรงัส ีรวมถึงลูกจ้างที่
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการที่ม ีความร้อน ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิาน ซึ่งจะเป็นการตรวจหาระดบัสารเคมใีนเลอืด ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิและปอด เป็น
ต้น ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพลูกจา้งภายใน 30 วนั นับตัง้แต่รบัลูกจา้งเขา้มาปฏบิตังิาน และ
ตรวจสุขภาพลูกจา้งครัง้ต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยต้องเป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมดา้น
อาชวีเวชศาสตร์เพื่อประเมนิภาวะสุขภาพและความพรอ้มในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม  
 

2) บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 

บรษิทัใหบ้รกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานซึ่งมรีายการตรวจทีแ่ตกต่างตามแต่ทีลู่กคา้ก าหนดเพื่อประเมนิภาวะ
สุขภาพและความพรอ้มก่อนเขา้ปฏบิตังิาน ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลูกคา้
จะเขา้รบับรกิารผ่านสาขาย่อยของบรษิทัทีต่ัง้อยู่บรเิวณนิคมอุตสาหกรรม  

 

3) บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

บรษิัทให้บรกิารตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งมรีายการตรวจตามแต่ทีก่ฎหมายก าหนดเพื่อประเมนิภาวะ
สุขภาพและเพื่อขอใบอนุญาตท างานครัง้แรกหรอืเพื่อต่อใบอนุญาตท างานรายปี ทัง้นี้ กลุ่มลูกค้าหลกัส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานทีบ่รษิทัประมลูมาจากโรงพยาบาลรฐับาล โดยผูป้ระกอบการจะลงทะเบยีนแรงงานต่าง
ด้าวที่เขา้รบัการตรวจ และเขา้รบัการตรวจสุขภาพตามพืน้ทีท่ีโ่รงพยาบาลรฐับาลก าหนด ซึ่งจะเป็นการตรวจคดักรอง
เบือ้งตน้ เช่น โรคเทา้ชา้ง และวณัโรคปอด เป็นตน้  
 

4) บริการฉีดวคัซีน 

บรษิทัใหบ้รกิารฉีดวคัซนี เช่น วคัซนีไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ ์(Quadrivalent Influenza Vaccine) วคัซนีไขห้วดั
ใหญ่ 3 สายพันธุ์  (Trivalent Influenza vaccine) วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 
(Cervical Cancer Vaccine, Gardasil)  วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบ ี(Hepatitis B Vaccine)  และวคัซนีไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid 
vaccine) เป็นต้น เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนั โดยจะเป็นการใหบ้รกิารพรอ้มกบัการออกตรวจสุขภาพประจ าปีหรอื
ในบางครัง้จะเป็นการให้บริการฉีดวคัซีนโดยเฉพาะ ทัง้นี้ ผู้เข้ารบับริการเป็นลูกค้าทัง้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและ
ส านักงาน โดยบรษิทัจะมทีมีพยาบาลและบุคลากรมอือาชพีในการใหบ้รกิารฉีดวคัซนี 

 

5) บริการทางการแพทยอ่ื์นๆ 

5.1) บริการตรวจรกัษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) 
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บรษิทัใหบ้รกิารตรวจรกัษาผูป่้วยนอก โดยจะเป็นการใหบ้รกิารตรวจรกัษาอาการเจบ็ป่วยทัว่ไป ทัง้เรื้อรงัและ
เฉียบพลนั เช่น อาการไข ้ปวดศรีษะ ภูมแิพ ้ปวดทอ้ง และทอ้งเสยี เป็นตน้ และหากเป็นอาการป่วยทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้จะส่ง
ต่อไปใหโ้รงพยาบาลอื่น ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบับรกิารส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทัว่ไป บรเิวณนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัสาขา
ของบรษิทั 

5.2) บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทยอ่ื์นๆ 

บรษิทัใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยอ์ื่นๆ ดงันี้ 

- บริษทัให้บริการแพทยส์ ารวจโรงงาน ซึ่งเป็นบรกิารส าหรบักลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดย
จะเป็นการเดนิส ารวจโรงงานของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิดูความเสี่ยงจากสิง่คุกคามทีผู่ป้ฏบิตังิานสมัผสัและน า
ขอ้มลูความเสีย่งดงักล่าวไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพไดต้รงตามความเสีย่งของผูป้ฏบิตังิาน 

- บริษัทให้บริการแพทย์ประจ าห้องพยาบาลส าหรบับริษัทลูกค้า บริษัทสามารถส่งแพทย์ประจ าห้อง
พยาบาลในบรษิัทลูกค้า ซึ่งเป็นสวสัดกิารดูแลให้แก่ลูกจา้ง ซึ่งท าการตรวจวนิิจฉัยเบื้องต้นและสัง่ยาใหแ้ก่ลูกจา้งของ
บรษิทั 

- บริษทัให้บริการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทย ์เช่น หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้
และการช่วยฟ้ืนคนืชพี (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลกัสูตรรู้จกัและเขา้ใจโรคเรื้อรงัที่ไม่ติดต่อ 
หลกัสตูรสุขภาพด ีชวีติเป็นสุขกบัอนิเตอรเ์มด หลกัสตูรเสรมิพลงั-สรา้งสุขภาพ หลกัสตูรโรคจากการท างานในส านักงาน 
และหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

- รายได้จากโครงการของ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”) คอื รายได้ที่บรษิัทให้
ส่วนลดแก่ลูกคา้ทีม่สีทิธใินการเบกิรายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลงัจากนัน้บรษิทัท าเรื่องเบกิเงนิ
ส่วนลดดงักล่าวกบั สปสช. โดย สปสช. มโีครงการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคโดยใหส้วสัดกิารแก่บุคคลทัว่ไปตาม
ขอ้ก าหนดของโครงการซึง่สามารถเบกิค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพบางรายการได ้เช่น การตรวจน ้าตาลในกระแสเลอืด 
(Fasting Blood Sugar) การตรวจระดบัไขมนัในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก                
(Pap Smear) เป็นตน้ ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวกบั สปสช.  
 
(2) ธรุกิจโรงพยาบาล 
 บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ด าเนินกจิการโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึง่เป็น
โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดจ านวน 100 เตยีง ซึ่งมหบ้รกิารรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยตามโครงการส านักงานหล
ลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม โดยเน้นใหบ้รกิารผูป่้วยในเขตราฎรบ์ูรณะ และ
เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยทมีแพทย์สาขาเฉพาะทางและเครื่องมอืมาตรฐาน ไดแ้ก่ สาขากุมารเวชกรรม ทนั
ตกรรม สูตินรเวช อายุรกรรม ศลัยกรรมประสาท อายุรกรรมโรคขอ้ ศลัยกรรมประสาท จติเวช จกัษุแพทย์ ศลัยกรรม
ทัว่ไป ออรโ์ธปิดกิส ์เปฏบิตัทิัว่ไป กุมารเวชกรรม  
 

(3) ธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 

บรษิทัย่อยด าเนินกจิการใหค้ าแนะน า ปรกึษา และใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (Environment Monitoring 
Services) โดยจะเน้นให้บรกิารตรวจวดัทางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและส านักงาน เช่น แสง เสยีง 
ความร้อน ฝุ่ น และสารเคม ีเป็นต้น บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บรกิารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า 
บรกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป และการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมอื่นๆ นอกจากน้ี บรษิัทย่อยยงัให้
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บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment หรอื EIA) โดยหลงัจากทีบ่รษิทัย่อยเขา้ตรวจแลว้เสรจ็จะจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ
จดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป  

บรษิทัย่อยขึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมและไดร้บัการรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิารมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 จากกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมกีารก าหนดวธิกีารตรวจวดัและวเิคราะห์ รวมไป
ถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานพรอ้มทัง้ใหม้กีารสอบเทยีบอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดัและการวเิคราะหผ์ลจากองคก์ร
ภาครฐัและเอกชน อน่ึง บรษิัทย่อยสามารถให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมตามพื้นที่ที่ลูกค้าก าหนดครอบคลุมทัว่
ประเทศ ดว้ยทมีงานทีม่คีวามรูท้างดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัพรอ้มดว้ยเครื่องมอืและอุปกรณ์ และ
หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดม้าตรฐาน  
 
ภาวะอตุสาหกรรม 
1. ธรุกิจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

ธุรกิจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้รบัความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนับตัง้แต่มีการประกาศใช้
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน อาศยัอ านาจตามขอ้ความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 โดยบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลูกจ้างทีท่ างานเกี่ยวกบัปัจจยัเสีย่งโดยแพทย์แผน
ปัจจุบนัชัน้หนึ่งทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมดา้นอาชวีเวชศาสตร ์หรอืผ่านการอบรมดา้นอาชวีเวชศาสตร์ 
หรอืทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมออกกฎหมายประกาศก าหนด โดยตอ้งตรวจสุขภาพลูกจา้ง
ครัง้แรกใหเ้สรจ็สิน้ภายในสามสบิวนันับตัง้แต่วนัรบัเขา้ท างาน และตรวจสุขภาพต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ท าให้
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะโรงงานทีม่ขีนาดใหญ่ ซึ่งมลูีกจา้งจ านวนมากมคีวามต้องการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
สุขภาพ ซึง่เป็นผลใหธุ้รกจิใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเคลื่อนทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการประกาศใชก้ฎหมายนี้  

ส าหรบัภาคธุรกจิทีใ่หบ้รกิารตรวจสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายก าหนดโดยในการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ
นอกสถานที่ ต้องจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายก าหนด โดยผู้ให้ส่วนใหญ่จะเป็น
โรงพยาบาลทีม่กีารรกัษาครบวงจร ซึ่งจะมทีมีแพทย์และพยาบาลทีม่คีวามช านาญการในหลายประเภทของการรกัษา 
และจะมแีผนกตรวจสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล โดยผูใ้ชบ้รกิารกบัโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นลูกคา้บุคคลทัว่ไป 

ทัง้นี้ ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มจะส่งเสรมิกบัธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์เน่ืองจากเมื่อมกีาร
ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพบรษิทัจะมโีอกาสทราบถงึปัจจยัเสีย่งทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ณ สถานประกอบการ               
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่ปฏิบตัิงานในโรงงานอุตสาหกรรมนัน้ๆ โดยบรษิัทย่อยอาจให้ค าปรกึษาเพิม่เติมหรอื
แนะน าใหม้กีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมเพิม่เตมิได ้อย่างไรกด็ ีแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิทัง้ 2 ธุรกจิมปัีจจยัทีม่ี
ผลกระทบใกลเ้คยีงกนั ดงัต่อไปนี้ 

การขยายตวัของแรงงานและโรงงานอตุสาหกรรมแยกตามพื้นท่ี 
การเติบโตจ านวนโรงงานที่จดทะเบยีนกบักระทรวงอุตสาหกรรมและได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยมี

รายละเอยีด ดงันี้ 
 
 

ปี พ.ศ. 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ในเขต กทม.                      

จ านวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
18.56 18.37 17.68 17.69 17.66 17.76 17.74 17.54 17.29 18.67   20.04  16.28 
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ทีม่า : ศูนยส์ารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

จากขอ้มูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทัว่ประเทศมจี านวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในปี 2551 มาจนถงึปี 
2562 มจี านวน 138,807 โรงงาน คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 0.77 ส่วนจ านวนคนงาน ในปี 2551 มจี านวน 3.75 ลา้น
คน และในปี 2562 มจี านวน 4.02 ลา้นคน คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 0.58 

ทัง้นี้ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภูมภิาคทีจ่ดทะเบยีนและได้รบัอนุญาตให้ประกอบกจิการเพิม่ขึ้นจาก 
108,096 โรงงาน ในปี 2551 เป็น 122,524 โรงงาน ในปี 2562 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 1.05 
และจ านวนแรงงานเพิม่ขึน้จาก 3.18 ลา้นคน ในปี 2551 เป็น 3.52 ลา้นคน ในปี 2562 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) รอ้ยละ 0.84 โดยบรษิทัมสีาขากระจายตามพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมส าคญัต่างๆ และมแีผนจะขยายสาขาเพิม่เตมิ
ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

 
นิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

 ปัจจุบนันิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมมีากกว่า 50 นิคมอุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่ภาคกลางและภาคตะวนัออก
มากกว่า 40 นิคมอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเลก็น้อย ประกอบกบัโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
(ECC) ทีม่โีครงการครอบคลุมในพืน้ที ่3 จงัหวดั คอื ชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา จงึท าใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวมศีกัยภาพใน
การลงทุน และมโีอกาสทีจ่ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเกดิขึน้เพิม่เตมิอกีมาก  โดยสามารถแบ่งทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรม                 
ไดด้งันี้ 

 
ทีม่า : การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 

13

9

44

3

3

3

11 ระยอง
ชลบรุี
กรุงเทพมหานคร
สมทุรปราการ
สมทุรสาคร
พระนครศรีอยธุยา
ฉะเชิงเทรา
อ่ืนๆ

ทุน (ลา้นลา้นบาท) 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.41  0.42   0.43   0.55  

คนงาน (ลา้นคน) 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.53  0.58   0.62  0.50  

ในเขต ภูมภิาค             

จ านวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
108.09 110.13 111.93 114.40 117.16 120.41 123.49 122.27 120.78 123.48 126.22  122.52  

ทุน (ลา้นลา้นบาท) 4.28 4.46 4.56 4.79 4.99 5.29 5.47 5.70 6.74  6.97   7.25   7.29  

คนงาน (ลา้นคน) 3.18 3.22 3.28 3.36 3.42 3.51 3.53 3.41 3.44  3.51  3.57  3.52  

รวมจ านวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
126.65 128.51 129.61 132.10 134.83 138.17 141.24 139.82 138.08 142.15 146.27 138.80 

รวมคนงาน  

(ลา้นคน) 
3.75 3.78 3.83 3.91 3.97 4.07 4.08 3.94 3.97 4.09 4.19 4.02 
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 จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มจี านวนนิคมอุตสาหกรรมตัง้อยู่มากที่สุดคือ จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุรี 

จ านวน 13 นิคมอุตสาหกรรม และ 9 นิคมอุตสาหกรรม ตามล าดับ และตัง้อยู่ในพื้นที่จ ังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อยุธยา และฉะเชงิเทรา จงัหวดัละ 3 - 4 นิคมอุตสาหกรรม โดยอกี 11 นิคมอุตสาหกรรมที่
เหลอืกระจายตวัอยู่ในจงัหวดัต่างๆ  

 
 ขณะทีบ่รษิทัมสีาขาอยู่ 6 สาขา คอื ราชพฤกษ์ (ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่) อยุธยาฯ ปทุมธานี ระยอง ชลบุร ี(อ. เมอืง

ชลบุร)ี และ ชลบุร ี2 (อ. พานทอง) ซึ่งเป็นพืน้ทีต่ัง้นิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก โดยมสีาขาทีส่ามารถใหบ้รกิารไดเ้ตม็
รูปแบบ คือสาขาระยอง และชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มผีู้ใช้บรกิารค่อนขา้งหนาแน่น ขณะที่บริษัทมสีาขาปทุมธานี และ
อยุธยาฯ เป็นสาขาเพื่อตรวจเกบ็ตกจากการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเคลื่อนทีป่ระเภทต่างๆของบรษิทั โดยจะเหน็ว่าการ
ขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นผลดตี่อการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการใหบ้รกิารตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดลอ้มของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 

  สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่ 

 บรษิทัเหน็ความส าคญัถงึการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza) ในคนแบ่งออกได ้2 กลุ่ม
ใหญ่ คอืไขห้วดัตามฤดูกาล และไขห้วดัสายพนัธุ์ใหม่ ที่ท าให้เกิดโรคระบาดทัว่โลก ซึ่งผู้ที่ฉีดวคัซีนก็ยงัมโีอกาสเป็น
ไขห้วดัไดอ้ยู่ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ทีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซีน โดยโรคไขห้วดัใหญ่เป็นโรคทีเ่กิดขึน้ตามฤดู กาลและ
ไวรสัมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องจงึควรเขา้รบัการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมา 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีมจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่มจี านวนเพิม่ขึน้ 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

     หน่วย : คน 

 
จากขอ้มูลการเฝ้าระวงัโรค ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่ปี 2549 – 2561 

พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวดัใหญ่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 มีผู้ป่วยสูงถึง 197,811 ราย              
ซึง่มากกว่าในปี 2551 ถงึ 10 เท่า ขณะทีอ่อกตรวจสุขภาพประจ าปีไดร้บัความนิยมมากขึน้ เน่ืองจากลูกคา้มคีวามใส่ใจใน
การป้องกนัโรคต่างๆมากขึน้ ซึ่งท าใหบ้รษิทัไดร้บัอานิสงค์จากการใหบ้รกิารการฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้ โดยรายไดจ้ากการ
ฉีดวคัซนีมสีดัส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ในปี 2560 อกีดว้ย ขณะทีใ่นปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทัยงัคงรกัษาสดัส่วน
รายไดว้คัซนีไดใ้กลเ้คยีงปีก่อน และมแีนวโน้มจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในปี 2562 
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สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้วถอืการใหบ้รกิารทีส่ าคญัของบรษิทัและช่วยลดความเสีย่งจากการผนัผวนของ
รายไดต้ามฤดูกาลส่วนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่งานทีบ่รษิทัใหบ้รกิารเป็นงานช่วงทีป่ระมูลจากโรงพยาบาลรฐับาล ในการต่อ
อายุวซี่า และใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้ว อย่างไรกด็ขีอ้ก าหนดทางกฎหมายอาจเป็นปัจจยัส าคญัท าใหร้ายได้
จากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมกีารเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาพรวมจ านวนแรงงานต่างดา้วมกีารยา้ยถิน่ฐานของ
แรงงานมส่ีวนสนับสนุนอย่างมนีัยส าคญัต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยแรงงานต่าง
ดา้วส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศไดแ้ก่ เมยีนมา กมัพูชา และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
โดยเป็นผูจ้ดทะเบยีนเป็นแรงงานต่างดา้วและผูต้ดิตามอย่างถูกกฎหมาย และเป็นผูท้ีไ่ม่ไดข้ึน้ทะเบยีนกบัภาครฐั ซึง่การ
ยา้ยถิน่เขา้ประเทศส่งผลกระทบต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยมากกว่าการย้ายถิ่นออก แต่การยา้ยถิ่น
ออกยงัคงมนีัยส าคญัอยู่เช่นกนั   

ในขณะทีม่กีารประกาศ พ.ร.ก. การบรหิารแรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย 3 มาตรา ซึง่
มผีลให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนที่ถูกต้องมกีารย้ายถิ่นฐานกลบัประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจจะเป็นผลดีกับ
บรษิทัเนื่องจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งขึน้ทะเบยีนแรงงานใหถู้กตอ้ง และท าใหต้อ้งเขา้รบั
การตรวจสุขภาพเพื่อขึน้ทะเบยีนหรอืตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตใหถู้กตอ้งเนื่องจากขอ้บงัคบัดงักล่าวจะเอาผดิ
กบัผู้ประกอบการและมโีทษหนักแก่ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างซึ่งปรบัตัง้แต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทต่อคนต่อราย                 
ทัง้นี้ ขอ้มลูจ านวนแรงงานต่างดา้วในประเทศ มดีงันี้ 

 
                  หน่วย : ลา้นคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทีม่า : ส านักงานบรหิารแรงงานต่างดา้ว 

 
ตัง้แต่ปี 2549 มจี านวนแรงงานต่างดา้วทีไ่ด้รบัอนุญาตท างานในประเทศไทยจ านวน 826,399 คน จนถึงในปี 

2558 มจี านวนแรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตท างานในประเทศไทยจ านวน 1,445,575 คน เพิม่ขึ้นจ านวน 619,1768 
หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 6.41 ทัง้นี้ มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ส าคญัในปี 2554 โดยกระทรวง
แรงงานไดผ้่อนผนัมาตรการบรหิารแรงงานต่างด้าวโดยการพสิูจน์สัญชาต ิเพื่อแก้ไขปัญญาแรงงานทีห่ลบหนีเขา้เมอืง 
และเร่งใหม้กีารพสิจูน์สญัชาตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2555 ท าใหจ้ านวนแรงงานต่างดา้วลดลงอย่างมนีัยส าคญั  
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อย่างไรกด็ ีจ านวนแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยถูกควบคุมดูแล โดยกระทรวงแรงงาน และส านักงานบรหิาร
แรงงานต่างดา้ว ซึ่งก าหนดใหม้กีาร พสิูจน์สญัญาและต่ออายุใบอนุญาตการท างานอย่างเคร่งคดัมากขึน้ โดยต้องมกีาร
ตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตท างานทุกปี ซึง่เป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั 

 
2. ธรุกิจการโรงพยาบาล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดมิท าให้เกิดการ
ปรบัตวัทางธุรกจิเพื่อใหสอดรบักบัมาตรการ Social Distancing โดยโรงพยาบาลเอกชนได้ปรบัรูปแบบการใหบ้รกิารที่
เป็น Individual มากขึ้น เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่บ้าน ขณะที่ต้องให้ความส าคญักับการท า Digital 
Transformation และน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างจรงิจงั เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพของให้บรกิารและช่วย 
ขบัเคลื่อนธุรกจิให้อยู่รอดไดใ้นระยะยาวเช่น เทเลเมดซินี (Telemedicine) ทีส่ามารถช่วยใหผู้้ป่วยและบุคลากรทางการ 
แพทยสามารถพูดคุยกนัไดแ้บบ Real-Time และเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะช่วยท าใหค้นเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยได้ 
สะดวกมากขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการหลีกเลี่ยงการเขา้โรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  
แม้ว่าโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปี 2563 และปี 
2564 โดยในช่วงปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์เดลต้าทีม่คีวามรุนแรงและแพร่ระบาดไดร้วดเรว็ ใน
เดอืน เม.ย. 2564 ท าใหม้ผีูป่้วยตดิเชือ้ภายในประเทศจ านวนมากส่งผลใหเ้กดิการขาดแคลนเตยีงของภาครฐัเป็นโอกาส
ของโรงพยาบาลเอกชน ท าใหร้ายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนเพิม่ขึน้จากการตรวจโรคโควดิทีเ่พิม่ขึน้ จ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้
รบัการรกัษาทีเ่พิม่ขึน้ และรายไดจ้ากการท า hospital ทดแทนผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างประเทศจากการรกัษาโรคทัว่ไป 
อย่างไรก็ตามธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะทยอยฟ้ืนตวัจากจ านวนผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ 
ทัง้นี้การฟ้ืนตัวดังกล่าวขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การสนับสนุนของภาครัฐ ความมัน่ใจในการ
รกัษาพยาบาลและการเดนิทางขา้มประเทศทัว่โลก รวมทัง้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีค่าดว่าจะดขีึน้จาก ยอด
การฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง รวมแลว้มากกว่า 105 ลา้นโดส แบ่งเป็นเขม็ 1 กว่า 51 ลา้นโดส, เขม็ 2 กว่า 46 ลา้นโดส
, เขม็ 3 กว่า 7 ล้านโดส และเขม็ 4 อกีกว่า 3 แสนโดส ซึ่งจะท าใหเ้กดิภูมคิุม้กนัหมู่ และในทีสุ่ดโควดิ-19 จะเปลี่ยนจาก
โรคระบาดเป็นโรคประจ าถิน่  

ส าหรบัภาพรวมธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวมแีนวโน้มการเตบิโตดมีปัีจจยัสนบัสนุนจากความต้องการ
ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมเีพิม่มากขึ้นจากกระแสการตื่นตัวและการใส่ใจดูแลสุขภาพ ประกอบกับ อตัราการ
เพิม่ขึน้ของกลุ่มโรคทีซ่บัซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมสูงอายุ นอกจากนี้การเพิม่ขึน้ของชน
ชัน้กลางทีม่รีายไดม้ากขึน้ช่วยหนุนความตอ้งการใชบ้รกิารในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ทีต่้องการรบับรกิารทางการแพทย์ทีม่มีาตรฐานและไดร้บัความสะดวกสบายในการให้บรกิารทัง้ผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยและ
ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างชาตทิีม่คีวามนิยมเขา้มาใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจยั
สนับสนุนผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จ านวนผู้มปีระกัน
สุขภาพไดเ้พิม่ขึน้อย่างมากในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มส่ีวนสนับสนุนการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้เช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

4.  รายชื่อคณะกรรมการ 
ณ วนัที ่21 มนีาคม 2565 บรษิทัฯ มรีายชื่อคณะกรรมการ ดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นาย ธนวรรธน์ พลวชิยั ประธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2 นาย สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการ 

3 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 

4 นาย ธบิด ีมงัคะล ี กรรมการ 

5 น.ส. ทวิาพร กณัฑาสุวรรณ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6 นาย วโรกาส ตาปสนันทน์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 ทีม่า : บรษิทัฯ 
 

 5.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่21 มนีาคม 2565 บรษิทัฯ มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 ดร. สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ ์ 75,250,000 35.00 
2 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ 32,134,800 14.95 
3 นาย เสถยีร พรยนืยง 28,800,800 13.40 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 12,494,623 5.81 
5 นาง กานดา พรยนืยง 11,199,200 5.21 
6 MISS VIMALA SGULBOONRASI 6,173,400 2.87 
7 นาย ธเนศ  องัคสกุลเกยีรต ิ 3,150,000 1.47 
8 นาย อานุภาพ  รกัอรยิะพงศ ์ 3,000,000 1.40 
9 นาย ธนพนธ ์ โชวว์วิฒันา 1,550,000 0.72 
10 นาย ธนรตัน์  รกัอรยิะพงศ ์ 1,450,000 0.67 
11 อื่นๆ 39,797,177 18.51 
 รวม 215,000,000 100.00 
 ทีม่า : บรษิทัฯ
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6. งบการเงิน  
6.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ส าหรบังวดส้ินปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2563 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2564 
ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  78.64   14.70   186.73   38.01   334.12   28.31  

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น-หน่วยลงทุน 
รอการรบัคนื 

 150.15   28.06   -     -     -     -    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่  -     -     -     -     -     -    

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ  54.80   10.24   63.89   13.01   33.82   2.87  
ลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - บุคคลและกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 0.01   0.00   0.09   0.02   -     -    

ลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - กจิการอื่น  1.93   0.36   1.56   0.32   1.43   0.12  
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน  73.92   13.81   44.61   9.08   272.24   23.07  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -     -     -     -     -    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - กจิการอื่น  1.21   0.23   -     -     -     -    
สนิคา้คงเหลอื  6.20   1.16   9.74   1.98   16.69   1.41  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  11.67   2.18   11.28   2.30   14.41   1.22  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  378.55   70.74   317.89   64.72   672.71   57.00  

              

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

เงนิฝากทีม่ภีาระผกูพนั 3.80  0.71  3.80  0.77  6.87  0.58  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย           -              -              -              -               -              -    
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อหุน้บรษิทัอื่น           -              -              -              -               -              -    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 144.44  26.99  151.03  30.75  159.40  13.51  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ           -              -    7.38  1.50  161.62  13.70  
ค่าความนิยม           -              -              -              -    116.26  9.85  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 4.30  0.80  6.28  1.28  51.38  4.35  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.59  0.30  2.19  0.44  4.62  0.39  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2.47  0.46  2.65  0.54  7.25  0.61  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 156.61  29.26  173.31  35.28  507.39  43.00  
รวมสินทรพัย ์ 535.16  100.00  491.20  100.00  1,180.10  100.00  
              
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ             
หน้ีสินหมุนเวียน             
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 65.69  12.27  29.83  6.07  56.60  4.80  
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

2.43  0.45  8.14  1.66  7.93        0.67  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ส าหรบังวดส้ินปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2563 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2564 
ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

          -              -              -              -    6.07  0.51  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย           -              -              -              -    74.17  6.28  

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนอืน่           -              -              -              -    1.76  0.15  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2.62  0.49  0.85  0.17  0.89  0.08  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 70.74  13.22  38.82  7.90  147.41  12.49  

              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 5.57  1.04  6.63  1.35  160.78  13.62  

เงนิกูย้มืระยะยาว 6.62  1.24            -              -               -              -    
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั
ผลประโยชน์พนักงาน           -              -    8.23  1.67  11.01  0.93  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี           -              -    0.64  0.13  9.63  0.82  
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 0.64  0.12  1.90  0.39  2.03  0.17  

เงนิอุดหนุนรอการรบัรู ้           -              -              -              -    4.84  0.41  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12.82  2.40  17.40  3.54  188.29  15.96  
รวมหน้ีสิน 83.56  15.61  56.22  11.44  335.70  28.45  
              
ส่วนของเจ้าของ             
ทุนเรอืนหุน้ - มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 107.50  20.09  107.50  21.89  107.50  9.11  

ทุนจดทะเบยีน - หุน้สามญั 215,000,000 หุน้  107.50  20.09  107.50  21.89  107.50  9.11  
ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ -  หุน้สามญั 
215,000,000 หุน้  

262.69  49.09  262.69  53.48  262.69  22.26  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั       
ก าไรสะสม        
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8.43  1.58  8.43  1.72  14.78  1.25  

จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทนุซื้อคนื           -            -              -              -    13.29  1.13  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 72.97  13.63  56.36  11.47  459.42  38.93  

หุน้ทุนซือ้คนื           -              -              -              -     (13.29)  (1.13) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  451.59  84.39  434.98  88.56  844.40  71.55  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 535.16  100.00  491.20  100.00  1,180.10  100.00  

ทีม่า : งบการเงนิบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

6.2 งบก าไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ส าหรบังวดส้ินปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2563 

ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2564 

ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      333.93        99.20      238.21        98.13       319.64  33.54  
รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล           -              -              -              -         623.00        65.38  
รายไดอ้ื่น           -              -              -              -               -              -    
เงนิปันผลรบั           -              -              -              -               -              -    
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิ        0.50         0.15         0.20         0.08             -              -    
รายไดอ้ื่น        2.19         0.65         4.34         1.79        10.25         1.08  
รวมรายได้     336.61      100.00      242.75      100.00       952.88      100.00  
ค่าใช้จ่าย                   
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     234.75        69.74      180.22        74.24       198.62        20.84  
ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล           -              -              -              -         116.93        12.27  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย       19.66         5.84        15.26         6.29        19.78         2.08  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        67.53        20.06        63.12        26.00        84.17         8.83  
ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ           -              -              -              -            1.82         0.19  
รวมค่าใช้จ่าย     321.93        95.64      258.60      106.53       421.33        44.22  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       14.68         4.36       (15.85)       (6.53)      531.56        55.78  
ตน้ทุนทางการเงนิ        3.82         1.14         1.54         0.64          8.75         0.92  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้       10.86         3.23       (17.39)       (7.17)      522.80        54.87  
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้        0.36         0.11        (0.79)       (0.32)      100.10        10.51  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       10.50         3.12       (16.61)       (6.84)      422.70        44.36  

ทีม่า : งบการเงนิบรษิทัฯ 
 

 6.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม ส าหรบังวดส้ินปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
2563 

ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
2564 

ตรวจสอบ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       10.50       (16.61)     422.70  
ปรบัรายการกระทบทีก่ าไร(ขาดทุน) เป็นเงนิสดรบั(จ่าย)           -              -              -    

ค่าเสื่อมราคา       17.97        18.23        21.32  

ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้           -           6.43        11.93  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร        0.02            -              -    

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน        0.35         0.94         3.26  

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายทรพัยส์นิ       (0.50)       (0.20)        1.82  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร           -              -           0.00  
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม ส าหรบังวดส้ินปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
2563 

ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
2564 

ตรวจสอบ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั)        0.30         0.43         0.41  

หนี้สญูไดร้บัคนื       (0.81)           -          (0.15) 

ก าไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า           -              -          (0.17) 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน           -           1.61         2.27  

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่        1.70         1.90         0.14  

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนอืน่(โอนกลบั)           -              -          (0.49) 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงนิได ้        0.36        (0.79)     100.10  

ตน้ทุนทางการเงนิ        3.82         1.54         8.75  

    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนการเปล่ียนแปลง-ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

      33.69        13.47      571.90  

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง           -              -              -    

ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น        (14.28)       (9.51)       30.84  

ลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - กจิการอื่น       (0.13)        0.37         0.49  

ลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั        0.07        (0.08)        0.09  

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน           -          29.31     (212.01) 

สนิคา้คงเหลอื        0.31        (2.32)       (1.25) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่       (3.02)        0.39        (2.84) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่       (1.20)       (0.18)        2.07  

หนี้สนิด าเนินงาน เพิม่ขึน้ (ลดลง)           -              -              -    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น       14.32       (35.86)        3.16  

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั           -              -              -    

เงนิประกนัพนักงาน           -              -              -    

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น        1.28        (1.77)        0.04  

จ่ายหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน           -              -          (0.46) 

เงนิอุดหนุนรอการรบัรู ้           -              -           4.84  

เงนิสดรบัจากการด าเนินงาน       31.04        (6.18)     396.88  

จ่ายดอกเบีย้           -          (1.54)       (8.75) 

จ่ายภาษเีงนิได ้       (4.57)        0.20       (34.39) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน        26.46        (7.52)     353.74  

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิสดจ่ายค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า           -              -       (149.55) 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น-หน่วยลงทุนรบั(จ่าย)            -              -              -    
เงนิสดรบัจากการขายหน่วยลงทุนรบั(กองทุน)    (150.05)     150.15            -    
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์        0.56         0.26         2.49  
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม ส าหรบังวดส้ินปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
2563 

ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
2564 

ตรวจสอบ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์      (18.80)      (23.51)      (22.19) 

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งรอรบัโอน           -              -              -    

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน       (2.56)       (2.91)       (0.04) 
เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มื - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอื่น           -              -         (14.00) 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มื - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอืน่           -              -              -    

เงนิสดจ่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้           -              -          (1.99) 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ - บุคคลและกจิการอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง           -              -              -    

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย           -              -              -    

เพิม่ทุน           -              -              -    
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน    (170.85)     123.99     (185.29) 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน           -              -              -    
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มื - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั       (11.05)           -              -    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว           -              -          70.00  

เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะยาว      (70.94)           -         (63.93) 
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า        3.56        (8.39)      (10.78) 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้           -              -              -    

หนี้สนิตามสญัญาเช่า-สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้           -              -              -    
เงนิสดรบัจากส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั           -              -              -    

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน     330.00            -              -    

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่      (27.07)           -              -    
จ่ายดอกเบีย้       (3.95)           -              -    

จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัใหญ ่           -              -              -    

จ่ายเงนิปันผลส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม           -              -              -    
จ่ายเงนิปันผล      (10.50)           -              -    

เงนิสดจ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคนื           -              -         (13.29) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน     210.06        (8.39)      (18.00) 

    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ       65.67      108.08      150.46  

เงนิฝากทีม่ภีาระผกูพนั       (2.90)           -          (3.07) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี       15.87        78.64      186.73  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4.75 22.95 1.39 

ทีม่า : งบการเงนิบรษิทัฯ 
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6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งวดส้ินปี  31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.35  8.19  4.56  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 4.01  6.46  2.50  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ (เท่า) 3.96  4.01  19.30  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่(วนั) 90.95  89.69  18.66  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 4.70  3.77  7.30  
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 76.63  95.40  49.30  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 29.70 24.34 66.53 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 4.36   (6.53) 55.78  
อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 3.12  (6.84) 44.36 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 2.32   (3.75) 66.08  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 2.54   (3.24) 50.58  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 7.39   (11.24) 272.34  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)       
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.19 0.13 0.40 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 3.84  (10.28) 60.72 

 
7.  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
7.1  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) มลีกัษณะการประกอบธุรกจิหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ธุรกจิใหบ้รกิารทางการ
แพทย ์2.ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 3. รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

ธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์ด าเนินงานโดยบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน)
(“บรษิทั”) ซึ่งเน้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ประเภทบรษิทัและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมลีกัษณะการใหบ้รกิารตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ โดยใช้รถเอ็กซ์เรย์ และมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่สถานประกอบการของลูกค้า
ครอบคลุมทัว่ประเทศ พรอ้มทัง้มชี่องทางการใหบ้รกิารผ่านคลนิิกสาขาทีเ่น้นการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างานและ
ตรวจสุขภาพประจ าปีเก็บตกเป็นหลกั ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์  มีรถ
เอ็กซ์เรย์ทัง้หมด 12 คนั และมสีาขาทัง้หมด 6 แห่ง ตัง้อยู่ที่ ราชพฤกษ์ (ที่ตัง้ส านักงานใหญ่) , ชลบุร ี(อ าเภอเมอืงชลบุร)ี, 
ชลบุร ี2 (อ าเภอพานทอง), ระยอง, ปทุมธาน ีและ พระนครศรอียุธยา นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพของผูเ้ขา้
รบับรกิาร และสาเหตุทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รบัการตรวจสุขภาพ ภายใต้แนวคดิน้ีบรษิทัจงึเหน็ช่องทางการ
เตบิโตและรเิริม่ธุรกจิการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้มขึน้มา 

ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มด าเนินงานโดย บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (“บรษิทัย่อย”) 
ซึง่มกีารใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ณ สถานประกอบการของลูกคา้ โดยใชเ้ครื่องมอืทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ
สามารถใหบ้รกิารครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยสามารถแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 4 ประเภทหลกัดงัน้ี 1. บรกิารตรวจวเิคราะห์
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คุณภาพน ้า 2. บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 3. บรกิารการตรวจอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เช่น แสง 
เสยีง ความรอ้น ฝุ่น สารเคม ีเป็นตน้ 4. บรกิารตรวจสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  ทัง้น้ี กลุ่มลูกคา้หลกัเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อเิลก็ทรอนิกส ์อสงัหารมิทรพัย ์และอาหาร ในภาคตะวนัออกของประเทศ  

ธุรกิจกิจการโรงพยาบาลด าเนินการโดยบรษิัท สุขสวสดัิก์ารแพทย์ จ ากดั ซึ่งบรหิารโรงพยาบาลประชาพฒัน์ให
บรกิารรกัษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทัว่ไป ผู้ป่วยตามโครงการส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และผู้ป่วยตาม
โครงการประกนัสงัคม 

 

7.1.1  รายได ้
รายได้จากการให้บริการ 
 ในปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวมเท่ากบั 238.21 ล้านบาท โดยประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทาง
การแพทยเ์ท่ากบั 215.63 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้มเท่ากบั 22.58 ลา้นบาท 
 ในปี 2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวมเทา่กบั 942.64 ลา้นบาท (สุทธหิลงัหกัรายการระหว่างกนั) โดยประกอบไป
ดว้ย รายไดจ้ ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์เท่ากบั 310.27 ลา้นบาท รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 623 ล้าน
บาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้มเท่ากบั 10.84 ลา้นบาท 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ 
 ในปี 2563 เท่ากบั 215.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.79 จาก 286.70 ล้านบาท เน่ืองจากผลกระทบทีรุ่นแรงจาก
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 ทางภาครฐัมมีาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศไทย 
ยงัผลใหเ้กดิการควบคุมและจ ากดัการเดนิทาง ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถเดนิทางไปถงึลูกคา้ได ้ถงึแมว้่าสถานการณ์จะเริม่
ผ่อนคลายขึน้ในช่วงไตรมาส 3  แต่ในช่วงระหว่างการพยายามจดัการกบัการระบาดน้ีเศรษฐกจิของประเทศกไ็ดร้บัผลกระทบ
เช่นกนั  โดยทางบรษิทัฯ พยายามปรบักลยุทธ์หาช่องทางรายไดป้ระเภทอื่น คอื รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจภูมคุิม้กนัโรค
โควดิ – 19 และ รายไดค่้าบรกิารจุดตรวจคดักรอง แต่ยงัไม่สามารถทดแทนรายไดจ้ากการตรวจสุขภาพทีล่ดลงได ้
 ในปี 2564 เท่ากับ 310.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.89 จาก 215.63 ล้านบาท เน่ืองจารการรวมธุรกิจ
โรงพยาบาลตรวจ รกัษาทัว่ไป ท าให้สามารถขยายฐานลูกค้าไดเ้พิม่ขึ้น ประกอบกบัการให้บรกิารในการตรวจหาเชื้อชนิด 
Antigen Swab ซึ่งสามารถวเิคราะหแ์ละทราบผลตรวจภายในวนัทีต่รวจไดท้นัทแีละ ใหบ้รกิารตรวจหาภูมคุิม้กนั โควดิ – 19 
รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีทางเลอืกใหก้บัองคกร์ และประชาชนทัว่ไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19 เริม่ผ่อนคลาย 
ขึน้ในช่วงไตรมาส 4 ทางบรษิทัใหบ้รกิารออกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพชวีอนามยัและปัจจยัเสีย่งตามกฎหมาย แรงงานตาม
องคก์รต่างๆ ท าใหบ้รษิทัมรีายไดต้ลอดปี 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

   ในปี 2563 เท่ากบั 22.58 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 52.19 จาก 47.22 ล้านบาท เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาด
ใหญ่ของโรคโควิด – 19 เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ
เศรษฐกจิของประเทศไดร้บัผลกระทบจากการระบาดทีรุ่นแรง ท าใหห้ลายโรงงาน หลายบรษิทัปิดตวัลง รวมทัง้การแขง่ขนัใน
ธุรกจิน้ีสงูขึน้ ท าใหบ้รษิทัย่อยไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

   ในปี 2564 เท่ากบั 10.84 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 51.98 จาก 22.58 ล้านบาท เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาด
ใหญ่ของโรคโควดิ – 19 ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบรษิทัย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไดร้บั 
ผลกระทบจากการระบาดทีรุ่นแรง ท าใหห้ลายโรงงาน หลายบรษิทัปิดตวัลงรวมทัง้การแขง่ขนัในธุรกจิน้ีสงูขึน้ ท าให ้บรษิทั
ย่อยไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 
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รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 
 เน่ืองจากการเขา้ซื้อธุรกจิบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) และ ก าหนดวนัรบัโอนอ านาจ
ควบคุมกจิการในวนัที ่10 เมษายน 2564 ดงันั้นจงึมรีายไดต้ัง้แต่วนัที ่11 เมษายน 2564 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 
623 ลา้นบาท สบืเน่ืองจากสถานการณ์โควดิทีเ่ริม่รุนแรงขึน้อกีคร้ังในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ท าใหม้ผีูต้ดิเชือ้โควดิ 19 
เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลประชาพฒัน์ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วย
ตามโครงการส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม เมื่อจ านวนผูป่้วยเพิม่ขึน้
ในขณะทีจ่ านวนเตยีงรองรบัในโรงพยาบาลไม่เพยีงพอ ทางบรษิทัจงึหาทางลดความแออดัของผูป่้วย และลดการตดิเชือ้ของ
คนในครอบครวัและชุมชน โดยทางโรงพยาบาลประชาพฒัน์ไดเ้ขา้ไปบรหิารศูนยพ์กัคอยเพื่อรองรบัผูป่้วยตดิเชื้อโควดิกลุ่มสี
เขยีวที่ไม่แสดงอาการหรอืมอีาการเล็กน้อยของเขตราษฎร์บูรณะ มาดูแลเบื้องต้นเพื่อรอการส่งต่อไปรกัษาที่โรงพยาบาล
  

 รายได้อ่ืน 
 ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 4.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 69.20 จาก 2.69 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 
ดอกเบีย้รบั ก าไรจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน รายไดค่้าเช่าพืน้ที ่รายไดค่้าอาหารเสรมิสุขภาพ เป็นตน้ 

ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 10.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 125.55 จาก 4.54 ลา้นบาท ประกอบไป
ดว้ย ดอกเบี้ยรบั ก าไรจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน รายไดค่้าเช่าพื้นที ่รายไดค่้าอาหารเสรมิสุขภาพ รายไดจ้ากการไดร้บั 
ทรพัยส์นิบรจิาค เป็นตน้ 

 
7.1.2  ต้นทุน 
 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ  180.22 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) 
ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์161.56 ลา้นบาทและ ตน้ทุนจากการตรวจสิง่แวดลอ้มเท่ากบั 19.17 ลา้น
บาท  
 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 315.55 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) 
ประกอบด้วย ต้นทุนจากการให้บรกิารทางการแพทย์ 189.67 ล้านบาท ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116.93 
และ ตน้ทุนจากการตรวจสิง่แวดลอ้มเทา่กบั 10.86 ลา้นบาท 
 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 
 ในปี 2563 มตีน้ทุนจากการใหบ้รกิารทางการแพทยเ์ท่ากบั 161.56 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.25 จาก 200.07 ลา้น
บาท โดยต้นทุนลดลงทัง้ในส่วนของต้นทุนคงที ่และต้นทุนผนัแปร  ในส่วนของค่าใชจ้่ายบุคลากรลดลงเพราะมกีารจดัจา้ง
พนักงานรายวนัแทนอตัราว่างงานในบางต าแหน่งงาน  ค่ายาและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการลดลงเพราะมีการ
เจรจาต่อรองราคาในการจดัซื้อกบัผูจ้ าหน่าย เช่น วคัซนีไขห้วดัใหญ่ และ ค่าเช่า/ค่าบรกิาร การใชเ้ครื่องมอือปุกรณ์การแพทย์
ลดลง เพราะมกีารจดัซื้อเครื่องมอือุปกรณ์การแพทยเ์พิม่เตมิใหเ้พยีงพอกบัการใชง้าน 
 ในปี 2564 มตี้นทุนจากการให้บรกิารทางการแพทย์เท่ากบั 189.67 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 17.40 จาก 161.56 
ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ในส่วนของต้นทุนผนัแปร เช่น ยา เวชภณัฑ์และวสัดุท างการแพทย์ เป็นต้น สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ 
 
ตน้ทุนจากการตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 ในปี 2563 มตี้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิง่แวดล้อมเท่ากบั 19.17 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 45.45 จาก 35.14 ล้าน
บาท โดยต้นทุนคงที ่ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายบุคลากรลดลงเลก็น้อย แต่ค่าเสื่อมราคาเครื่องมอืเพิม่ขึน้จากการลงทุนในเครื่องมอืในปี
ก่อน และตน้ทุนผนัแปรลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 
 ในปี 2564 มตี้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิง่แวดล้อมเท่ากบั 10.86 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 43.35 จาก 19.17 ล้าน
บาท ลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 
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ตน้ทุนจากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 
 ในปี 2564 มตี้นทุนจากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 116.93 ล้านบาท เพิม่ขึน้เน่ืองจากการเขา้ซื้อธุรกจิบรษิทั 
สุขสวสดัิก์ารแพทย์ จ ากดั (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) ในปี 2564 ประกอบไปดว้ยตน้ทุนค่า ยา เวชภัณฑ์ วสัดุทางการแพทย์ 
และค่าใชจ้่ายบุคลากร เป็นตน้ 

 
7.1.3 ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
 ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนในการจดัจ าหน่ายจ านวน 15.26 ล้านบาทลดลงรอ้ยละ 22.39 จาก 19.66 ล้านบาท                      
เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายบุคลากรลดลงเลก็น้อย และค่าคอมมชิชัน่ลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 
 ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเท่ากบั 19.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.66 จาก 15.26 ลา้นบาท  
เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จ ากดั (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) ท าใหร้บัรูต้้นทุนในการจดั
จ าหน่ายเขา้มาในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 63.12 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.53 จาก 67.53 ล้านบาท ใน
ส่วนของค่าใชจ้่ายทีล่ดลงทีส่ าคญัคอืค่าใชจ้่ายบุคลากรในปี 2563 เท่ากบั 22.71 ล้านบาท  ลดลง 7.74 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 
25.43 จาก 30.45 ล้านบาท เน่ืองจากผูบ้รหิารลาออก และอาศยัความร่วมมอืร่วมใจกบัพนักงานในการปรบัลดเงนิเดอืนช่วง
ของการระบาดรุนแรงเป็นเวลา 2 เดอืน เพื่อใหบ้รษิทัสามารถรอดผ่านวกิฤตไปได ้ในส่วนของค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ทีส่ าคญัในปี 
2563 คอื การตัง้ส ารองค่าเสยีหายจากคดคีวามเท่ากบั 1.90 ล้านบาท  และค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรบั
พจิารณาการเขา้ลงทุนประมาณ 3 ลา้นบาท 
 ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 84.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.36 จาก 63.12 สบืเน่ือง
จากทางบรษิทัฯ เขา้ซื้อกจิการบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) ซึง่ไตรมาส 2 เป็นไตรมาสแรกใน
การจดัท างบการเงนิรวม การเขา้ซื้อธุรกจิคร้ังน้ีเพื่อขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพิม่เตมิจาก
ปัจจุบนัทีบ่รษิทัฯ เน้นใหบ้รกิารตรวจสุขภาพไปสู่การบรหิารโรงพยาบาลทัว่ไป    

7.1.4 ต้นทุนทางการเงิน 
 ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 1.54 ล้านบาทลดลงรอ้ยละ 59.66 จาก 3.82 ล้านบาทเน่ืองจาก
บรษิทัมกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวทัง้หมดตามวตัถุประสงค์การใชเ้งนิ ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนประชาชนทัว่ไป
เมื่อเดอืนธนัวาคม 2562 
 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 467.89 จ าก 1.54 ล้านบาท 
เน่ืองจากทางบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้ป็นสญัญาเชา่ทีด่นิและอาคารระยะเวลา 30 ปี 

7.1.5 ก าไรสุทธิ 
 ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมผีลก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิเท่ากบั (16.61) ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธริอ้ยละ 
(6.84) ซึง่ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเกดิจากผลกระทบทีรุ่นแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ – 19 โดยบรษิทั
ฯ ไดพ้ยายามทุกช่องทางเพื่อเพิม่ยอดขาย และ ลดค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ  เพื่อลดผลกระทบและเกดิประโยชน์กบับรษิทัมาก
ทีสุ่ด 

 ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมผีลก าไรสุทธเิท่ากบั 422.70 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 44.35 ซึ่งเพิม่ขึน้จาก
งวด เดยีวกนัของปีก่อนหน้า การรวมธุรกจิสามารถท าใหม้รีายไดจ้ากการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามมัน่คงเขา้มา และยงัเป็นการ 
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ลดความผนัผวนของรายไดท้ีอ่งิจากการรบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หลกัในการตรวจสุขภาพประจ าปีและช่วยลดต้นทุนในการ
จดัซื้อยาและเวชภณัฑท์างการแพทยข์องกลุ่มบรษิทั โดยเพิม่อ านาจการต่อรองราคาจากปรมิาณการใชท้ีเ่พิม่ขึน้ได ้

 
7.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

7.2.1  สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 491.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 43.96 ล้าน

บาท ซึ่งรายการทีม่สีาระส าคญัในสนิทรพัยข์องบรษิทั คอื สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน  ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ -
สุทธ ิและ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 1,180.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน หน้าเทา่กบั 688.90 
ลา้นบาท จาก การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ส าคญั คอื เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด, สนิทรพัย์ทีเ่กดิจาก
สญัญา – หมุนเวยีน, สนิทรพัยส์ทิธกิารใช,้ ค่าความนิยม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 186.73 ลา้นบาทเพิม่ขึน้
จากปีก่อนหน้าเท่ากบั 108.08 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงนิสดรบัจากการขายหน่วยลงทุน (กองทุน) จ านวน 
150.15 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 334.12 ลา้นบาทเพิม่ขึน้
จากปีก่อนหน้าเท่ากบั 147.39 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุจากผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัในปี 2564 ทีเ่ตบิโต 
ท าใหก้ลุ่มบรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงาน 353.74 ล้านบาท ในขณะทีม่กีระแสเงนิสดจ่ายจาก
การลงทุน 185.29 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลงทุนในบรษิทั สุขสวสัการแพทย์ จ ากดั จ านวน 149.55 ล้าน
บาท และมกีระแสเงนิสดจ่ายสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 18.00 ลา้นบาท 
 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาเป็นสทิธทิีก่จิการ จะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกบับรกิารทีไ่ดใ้หก้บัลูกคา้
แล้ว โดยสทิธดิงักล่าวมรีะยะเวลาไม่เกนิรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกจิการหรอืไม่เกนิ 12 เดอืนนับ
แต่วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่ไดแ้ก่ รายไดค้า้งรบัจากมลูค่างานทีเ่สรจ็แลว้แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็เงนิจากลูกคา้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาของกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 44.61 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน
หน้าเทา่กบั 29.31 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากมาจากการออกตรวจสุขภาพในชว่งไตรมาส 4 โดยจะเริม่ทยอยวาง
บลิแก่ลูกคา้ไปจนถงึเดอืนมนีาคม 2564 สบืเนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงอย่างมาก ท าใหส้นิทรพัยท์ี่
เกดิจากสญัญา - หมุนเวยีนลดลงดว้ย  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาของกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 272.24 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้าเท่ากบั 227.63 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเป็นรายไดค้่าบรกิารทางการแพทย์คา้งรบั โดยส่วนใหญ่ไม่เกนิ
กว่า 12 เดอืน ซึ่งมาจากธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 224.48 ล้านบาท และ ธุรกิจโรงพยาบาลอาชวีะเวช
ศาสตร ์47.44 ลา้นบาท 
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สิทธิการเช่าและสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้องกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 7.38 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าซึ่ง
ไม่มรีายการสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ซึ่งเกดิจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาใชเ้ป็นครัง้แรก
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าลานจอดรถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ 
โดยเพิม่ทัง้ในส่วนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และ หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้องกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 161.62 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า
เท่ากบั 154.24 ล้านบาทและ หนี้สนิ สญัญาเช่าเท่ากบั 168.70 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเท่ากบั 153.93 
ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัย่อยมสีญัญาเช่าทีด่นิ และอาคารระยะเวลา 30 ปี 
 
ค่าความนิยม 
ในปี 2564 บรษิัทฯ เขา้ลงทุนในบรษิัท สุขสวสัการแพทย์ จ ากดั โดยมมีูลค่าสิง่ตอบแทนในการซื้อหุ้นสามญั
มลูค่า 161.00 ลา้นบาท โดยผูส้อบบญัชไีดบ้นัทกึค่าความนิยมเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละ
หนี้สนิทีร่บัมามูลค่าทีร่บัรู้ก่อนทีจ่ะมกีารรวมธุรกจิซึ่งมีสนิทรพัย์และหนี้สนิสุทธทิีร่ะบุได ้– ทีไ่ดร้บั 44.74 ล้าน
บาท จงึบนัทกึค่าความนิยมจ านวน 116.26 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัดงักล่าวมคีวามสามารถ
ในการสรา้งรายไดแ้ละมผีลก าไร ซึง่จะมส่ีวนช่วยในการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ 
 
 

7.2.2 หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 56.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 27.35 ล้าน

บาท โดยมสีาเหตุการลดลงมาจากการลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน 31.92 ในขณะทีห่นี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึย้ 4.57 ล้าน
บาท โดยมสีาเหตุการลดลงหลกัจากเจา้หนี้การคา้ 35.86 ล้านบาท สอดคล้องกบัการลดลงของต้นทุนการใหบ้รกิารจาก
การลดลงของผลประกอบการของกลุ่มบรษิทัในปีดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมหีนี้สินรวมรวมเท่ากับ 335.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หน้าเท่ากบั 
279.49 ล้านบาท จาก การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ส าคญั คอื ภาษีเงนิได้คา้งจ่าย ซึ่งเพิม่ขึ้น 74.17 ล้าน
บาท และ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ซึ่งเพิม่ขึ้น 154.15 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรวมงบการเงนิจากการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั 

  
7.2.3 ส่วนของเจา้ของ 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ  31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 434.98 ล้านบาท โดยลดลง 16.61 ล้านบาท จาก 
451.59 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุการลดลงของก าไรสะสมซึ่งเกดิจากผลขาดทุนสุทธจิากการด าเนินงานของ
บรษิทัในปี 2563 ทีม่ผีลขาดทุน 16.61 ลา้นบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ณ  31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 844.40 ล้านบาท โดยเพิม่ขึ้น 409.41 ล้านบาท 
จาก 434.98 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสม ซึ่งเกดิจากผลก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน
ของบรษิทัในปี 2564 ทีม่ผีลก าไร 422.70 ลา้นบาท และมกีารซื้อหุน้คนืจ านวน 13.29 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 2 : สรปุข้อมูลของบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จาํกดั 
 

1.         ข้อมูลทัว่ไป  
ช่ือบริษทั : บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จาํกดั 

 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื) 

ประกอบกจิการ ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่  
ท่ีตัง้สาํนักงาน : 146 ถนนสุขสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10140  
ทุนจดทะเบยีน : 36,000,000.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 360,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท   
ทุนจดทะเบยีนชาํระแล้ว : 36,000,000.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 360,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท 
 
2.         นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัฯ ไดต้ระหนักและเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัฯ 
โดยคณะกรรมการบรษิทั และผู้บรหิารมส่ีวนร่วมในการกําหนดและอนุมตัวิสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าหมายและกล
ยุทธข์อง บรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารนํากลยุทธข์องบรษิัทฯ ไปปฏบิตัติาม เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมาย
ไปในทศิทางเดยีวกนั กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่พจิารณาและทบทวน วสิยัทศัน์ ค่านิยม และพนัธกจิ ของบรษิทัฯ 
เป็นประจาํ ในปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร ไดพ้จิารณาทบทวนวสิยัทศัน์ ค่านิยม และพนัธกจิ 
ของบรษิทัฯ และเหน็สมควรใหค้ง วสิยัทศัน์ ค่านิยม และพนัธกจิ ของบรษิทัฯ ไวด้งันี้ 

วิสยัทศัน์ 

 โรงพยาบาลในดวงใจของครอบครวั 

ค่านิยม 

สมํ่าเสมอ สรา้งสรรค ์ทาํงานร่วมกนั ใส่ใจ มุ่งมัน่ 

พนัธกิจ 

ดําเนินงานโดยหลกัคุณธรรมที่โปร่งใส ให้บริการอย่างเขา้อกเขา้ใจ มุ่งมัน่ยกระดบัคุณภาพพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึใส่ใจและมตีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน 
 
3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

บรษิทัฯ ดําเนินกจิการโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดจาํนวน 100 เตยีง ซึ่งใหบ้รกิาร
รกัษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทัว่ไป ผู้ป่วยตามโครงการสํานักงานหลลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตาม
โครงการประกนัสงัคม โดยเน้นให้บรกิารผู้ป่วยในเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ด้วยทมี
แพทย์สาขาเฉพาะทางและเครื่องมอืมาตรฐาน ไดแ้ก่ สาขากุมารเวชกรรม ทนัตกรรม สูตนิรเวช อายุรกรรม ศลัยกรรม
ประสาท อายุรกรรมโรคขอ้ ศลัยกรรมประสาท จติเวช จกัษุแพทย ์ศลัยกรรมทัว่ไป ออรโ์ธปิดกิส ์เปฏบิตัทิัว่ไป กุมารเวช
กรรม  
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ภาวะอตุสาหกรรม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดมิทําให้เกิดการ
ปรบัตวัทางธุรกจิเพื่อใหสอดรบักบัมาตรการ Social Distancing โดยโรงพยาบาลเอกชนได้ปรบัรูปแบบการใหบ้รกิารที่
เป็น Individual มากขึ้น เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่บ้าน ขณะที่ต้องให้ความสําคญักับการทํา Digital 
Transformation และนําเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างจรงิจงั เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพของให้บรกิารและช่วย 
ขบัเคลื่อนธุรกจิให้อยู่รอดไดใ้นระยะยาวเช่น เทเลเมดซินี (Telemedicine) ทีส่ามารถช่วยใหผู้้ป่วยและบุคลากรทางการ 
แพทยสามารถพูดคุยกนัไดแ้บบ Real-Time และเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะช่วยทําใหค้นเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยได้ 
สะดวกมากขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการหลีกเลี่ยงการเขา้โรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  
แม้ว่าโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปี 2563 และปี 
2564 โดยในช่วงปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์เดลต้าทีม่คีวามรุนแรงและแพร่ระบาดไดร้วดเรว็ ใน
เดอืน เม.ย. 2564 ทําใหม้ผีูป่้วยตดิเชือ้ภายในประเทศจาํนวนมากส่งผลใหเ้กดิการขาดแคลนเตยีงของภาครฐัเป็นโอกาส
ของโรงพยาบาลเอกชน ทําใหร้ายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนเพิม่ขึน้จากการตรวจโรคโควดิทีเ่พิม่ขึน้ จํานวนผูป่้วยทีเ่ขา้
รบัการรกัษาทีเ่พิม่ขึน้ และรายไดจ้ากการทาํ hospital ทดแทนผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างประเทศจากการรกัษาโรคทัว่ไป 
อย่างไรก็ตามธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะทยอยฟ้ืนตวัจากจํานวนผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างชาตทิีเ่พิม่ขึ้น 
ทัง้นี้การฟ้ืนตัวดังกล่าวขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การสนับสนุนของภาครัฐ ความมัน่ใจในการ
รกัษาพยาบาลและการเดนิทางขา้มประเทศทัว่โลก รวมทัง้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีค่าดว่าจะดขีึน้จาก ยอด
การฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง รวมแลว้มากกว่า 105 ลา้นโดส แบ่งเป็นเขม็ 1 กว่า 51 ลา้นโดส, เขม็ 2 กว่า 46 ลา้นโดส
, เขม็ 3 กว่า 7 ล้านโดส และเขม็ 4 อกีกว่า 3 แสนโดส ซึ่งจะทําใหเ้กดิภูมคิุม้กนัหมู่ และในทีสุ่ดโควดิ-19 จะเปลี่ยนจาก
โรคระบาดเป็นโรคประจาํถิน่  

สาํหรบัภาพรวมธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวมแีนวโนมก้ารเตบิโตดมีปัีจจยัสนบัสนุนจากความต้องการ
ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมเีพิม่มากขึ้นจากกระแสการตื่นตัวและการใส่ใจดูแลสุขภาพ ประกอบกับ อตัราการ
เพิม่ขึน้ของกลุ่มโรคทีซ่บัซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อประเทศไทยกําลงัเขา้สู่สงัคมสูงอายุนอกจากนี้การเพิม่ขึน้ของชน
ชัน้กลางทีม่รีายไดม้ากขึน้ช่วยหนุนความตอ้งการใชบ้รกิารในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ทีต่้องการรบับรกิารทางการแพทย์ทีม่มีาตรฐานและไดร้บัความสะดวกสบายในการให้บรกิารทัง้ผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยและ
ชาวต่างชาตโิดยเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างชาตทิีม่คีวามนิยมเขา้มาใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจยั
สนับสนุนผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จํานวนผู้มปีระกัน
สุขภาพไดเ้พิม่ขึน้อย่างมากในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มส่ีวนสนับสนุนการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้เช่นกนั 
 
4.  รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วนัที ่5 มกราคม 2565 มรีายชื่อคณะกรรมการ ดงันี้ 
ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นาย สทิธวิตัน์ กํากดัวงษ์ กรรมการ 

2 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ กรรมการ 

3 นาย อมัพร จงเสรจีติต ์ กรรมการ 

4 นาย สทิธ ิสุธวีงศ ์ กรรมการ 

5 นาง ดารณี ทบัแก่น กรรมการ 

6 นาย ธบิด ีมงัคะล ี กรรมการ 
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7 พลตํารวจโท อทิธพิล อจัฉรยิะประดษิฐ ์ กรรมการ 

 ทีม่า : บรษิทัฯ 
 

 5.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่28 มนีาคม 2564 มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

ลาํดบั รายชื่อผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 
1 บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 359,997 99.9992 
2 นาย สทิธวิตัน์ กํากดัวงษ์ 2 0.0006 
3 น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ 1 0.0003 
 รวม 360,000 100.00 
 ทีม่า : บรษิทัฯ



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

เอกสารแนบ 2 หน้า 4 

6. งบการเงิน  
6.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม สาํหรบังวดส้ินปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2563 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2564 
ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 40.67 20.81 15.71 6.91 246.92 38.29 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ 7.10 3.63 1.10 0.48 0.80 0.12 

รายไดค้่าบรกิารทางการแพทยค์า้งรบั - 0.00 15.45 6.79 222.77 34.54 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 13.52 6.92 - 0.00 - 0.00 

สนิคา้คงเหลอื 2.40 1.23 4.46 1.96 9.36 1.45 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 63.69 32.58 36.72 16.14 479.85 74.40 

        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิลงทุนระยะยาว 46.50 23.79 - 0.00 - 0.00 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 26.50 13.56 26.19 11.51 - 0.00 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 25.67 13.13 16.79 7.38 21.38 3.32 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 0.00 137.80 60.58 124.50 19.30 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  3.97 2.03 4.80 2.11 4.65 0.72 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 0.00 3.05 1.34 6.13 0.95 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 29.14 14.91 2.11 0.93 8.43 1.31 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 131.79 67.42 190.75 83.86 165.07 25.60 
รวมสินทรพัย ์ 195.48 100.00 227.47 100.00 644.92 100.00 

        
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 11.63 5.95 5.12 2.25 - 0.00 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 66.61 34.08 24.11 10.60 25.63 3.97 

ส่วนของหนี้สนิ       

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี 

3.30 1.69 2.48 1.09 - 0.00 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่า
การเงนิ 

3.51 1.80 2.29 1.01 1.28 0.20 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 0.02 0.01 - 0.00 - 0.00 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.65 0.33 9.05 3.98 75.51 11.71 

เงนิปันผลคา้งจ่าย - 0.00 - 0.00 192.60 29.86 
ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ - 0.00 - 0.00 1.76 0.27 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม สาํหรบังวดส้ินปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2563 
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2564 
ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 85.72 43.85 43.05 18.93 296.78 46.02 

        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยาว 28.15 14.40 19.40 8.53 - 0.00 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 5.21 2.67 154.20 67.79 153.37 23.78 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - 0.00 0.93 0.41 1.12 0.17 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 33.35 17.06 174.53 76.73 154.49 23.95 
รวมหน้ีสิน 119.07 60.91 217.57 95.65 451.27 69.97 

        
ส่วนของเจ้าของ       
ทุนเรอืนหุน้ - มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท จํานวน 
360,000 หุน้ 36.00  36.00  36.00  
ทุนจดทะเบยีน - หุน้สามญั 100.00 บาท จํานวน 
360,000 หุน้ 

36.00 18.42 36.00 15.83 36.00 5.58 

กําไรสะสม - จดัสรรแลว้ เงนิสาํรองตามกฎหมาย - 0.00 - 0.00 3.60 0.56 

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40.41 20.67 (26.10) (11.47) 154.05 23.88 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  76.41 39.09 9.90 4.35 193.65 30.03 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 195.48 100.00 227.47 100.00 644.92 100.00 

ทีม่า : งบการเงนิบรษิทั 
 
 
6.2 งบกาํไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม สาํหรบังวดส้ินปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2563 

ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2564 

ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล 201.51 98.30 223.70 91.03 666.34 98.84 
รายไดอ้ื่น 3.48 1.70 22.06 8.98 7.79 1.16 
รวมรายได้ 204.39 100.00 245.75 100.00 674.13 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนในการรกัษาพยาบาล 146.56 71.50 159.41 65.04 155.97 23.14 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 2.36 1.15 2.18 0.89 3.52 0.52 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 41.94 20.46 71.89 29.25 30.99 4.60 
ค่าใชจ้่ายอื่น - 0.00 67.95 27.65 1.09 0.16 
รวมค่าใช้จ่าย 190.86 93.11 301.42 122.83 191.56 28.42 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 14.13 6.89 (55.67) (22.83) 482.57 71.58 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

เอกสารแนบ 2 หน้า 6 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม สาํหรบังวดส้ินปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2563 

ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 2564 

ตรวจสอบ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 1.77 0.86 11.00 4.48 10.50 1.56 
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 12.36 6.03 (66.66) (27.30) 472.07 70.03 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2.86 1.40 6.52 2.62 95.72 14.20 
กําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 9.50 4.63 (73.18) (29.92) 376.35 55.83 
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น       
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี -  -  -  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 9.50 4.63 (73.18) (29.92) 376.35 55.83 

ทีม่า : งบการเงนิบรษิทัฯ 
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7.  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
7.1  ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

ธุรกิจกจิการโรงพยาบาลดําเนินการโดยบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จํากดั ซึ่งบรหิารโรงพยาบาลประชาพฒัน์
ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยตามโครงการสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และผูป่้วย
ตามโครงการประกนัสงัคม 

 

7.1.1  รายได ้
 ในปี 2562 รายได้รวมเท่ากบั 204.39 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์
เท่ากบั 201.51 ลา้นบาท รายไดอ้ื่นเท่ากบั 3.48 ลา้นบาท 
 ในปี 2563 รายได้รวมเท่ากับ 245.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.23 จากปีก่อนหน้า โดยประกอบไปด้วย
รายได้จากการให้บรกิารทางการแพทย์เท่ากบั 223.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 11.01 จากปีก่อนหน้า และ รายได้อื่น
เท่ากบั 22.06 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 533.91 จากปีก่อนหน้า 
 ในปี 2564 รายได้รวมเท่ากับ 674.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 174.15 จากปีก่อนหน้าโดยประกอบไปด้วย
รายได้จากการให้บรกิารทางการแพทย์เท่ากบั 666.34 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 197.87 จากปีก่อนหน้า สบืเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิทีเ่ริม่รุนแรงขึน้อกีคร้ังในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ของปี 2564 ทําใหม้ผีูต้ดิเชื้อโควดิ 19 เขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาลเป็นจาํนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลประชาพฒัน์ใหบรกิารรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยตาม
โครงการสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม เมื่อจํานวนผูป่้วยเพิม่ขึน้
ในขณะทีจ่าํนวนเตยีงรองรบัในโรงพยาบาลไม่เพยีงพอ ทางบรษิทัจงึหาทางลดความแออดัของผูป่้วย และลดการตดิเชือ้
ของคนในครอบครวัและชุมชน โดยทางโรงพยาบาลประชาพฒัน์ไดเ้ขา้ไปบรหิารศูนยพ์กัคอยเพื่อรองรบั (ผูป่้วยตดิเชือ้โค
วดิกลุ่มสเีขยีวทีไ่ม่แสดงอาการหรอืมอีาการเล็กน้อยของเขตราษฎร์บูรณะ มาดูแลเบื้องต้นเพื่อรอการส่งต่อไปรกัษาที่
โรงพยาบาล ส่วนของรายไดอ้ื่นเท่ากบั 7.79 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 64.69 จากปีก่อนหน้า  

 
7.1.2  ค่าใช้จ่าย 
 ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายรวม 190.86 ล้านบาท ประกอบดว้ย ต้นทุนการรกัษาพยาบาล 146.56 ล้านบาท 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 2.36 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 41.94 ลา้นบาท 

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 301.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.93 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนการ
รกัษาพยาบาล เทา่กบั 159.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.77 จากปีก่อนหน้า มตีน้ทุนการขาย 2.18 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 7.63 จากปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายการบริหารเท่ากับ 71.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.41 จากปีก่อนหน้า และมี
ค่าใชจ้่ายอื่นเท่ากบั 67.95 ลา้นบาท  
 ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 191.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.44 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนการ
รกัษาพยาบาล เท่ากบั 155.97 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.16 จากปีก่อนหน้า มตี้นทุนการขาย 3.52 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 61.47 จากปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายการบรหิารเท่ากบั 30.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.89 จากปีก่อนหน้า และมี
ค่าใชจ้่ายอื่นเท่ากบั 1.09 ลา้นบาท 
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7.1.3 ต้นทุนทางการเงิน 
 ในปี 2563 บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 11.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 521.47 จากปีก่อนหน้าซึง่มตีน้ทุน
ทางการเงนิเท่ากบั 1.77 ลา้นบาท 
 ในปี 2564 บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 10.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.55 จากปีก่อนหน้า  

7.1.4 กาํไรสุทธิ 
 บรษิัทมผีลกําไรสุทธ ิ9.50 ล้านบาทในปี 2562 มผีลขาดทุนสุทธ ิเท่ากบั 73.18 ล้านบาทในปี 2563 และมผีล
กําไรสุทธเิท่ากบั 376.35 ลา้นบาท ในปี 2564 

 
7.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

7.2.1  สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 195.48 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 227.47 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 31.99 ล้าน

บาท  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัย์รวมเท่ากับ 644.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หน้าเท่ากับ 

417.45 ลา้นบาท จาก การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีส่าํคญั คอื เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและรายได้
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรบั โดยค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการเบกิจ่ายตามทีก่ําหนดโดยสาํนักงานประกนัสงัคมและสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัเท่ากบั 15.71 ล้านบาทลดลงจากปี
ก่อนหน้าเทา่กบั 24.96 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัเท่ากบั 246.92 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้าเทา่กบั 231.21 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2564 ทีเ่ตบิโต 
 
 
ค่าบริการทางการแพทยค้์างรบั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ค่าบรกิารทางการแพทยค์า้งรบัเป็นจาํนวนเงนิ 15.50 ลา้นบาท  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ค่าบรกิารทางการแพทย์คา้งรบัเป็นจาํนวนเงนิ 222.77 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น
ยอดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรกิารทางการแพทย์สําหรบัผูป่้วยดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และเป็นยอดคา้ง
ไม่เกนิกว่า 12 เดอืน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการเบกิจ่ายตามทีก่ําหนดโดยสํานักงาน
ประกนัสงัคมและสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

 
 

7.2.2 หน้ีสิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 217.57 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 98.50 

ลา้นบาท  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมรวมเท่ากับ 451.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 
233.7 ลา้นบาท จาก การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์ คอื ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย ซึ่งเพิม่ขึน้ 66.46 ล้านบาท และ เงนิปันผล
คา้งจ่าย ซึ่งเพิม่ขึน้ 192.60 ล้านบาท โดยตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่5/2564 เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 
2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหว่างกาล สาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 
กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 535 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดจาํนวน 360,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 192.60 ลา้นบาท 
ซึง่บรษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 มกราคม 2565 

  
7.2.3 ส่วนของเจา้ของ 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ณ  31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 9.90 ล้านบาท โดยลดลง 66.42 ล้านบาท จาก 
76.41 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุการลดลงของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากผลขาดทุนสุทธจิากการดําเนินงานของ
บรษิทัในปี 2563 ทีม่ผีลขาดทุน 73.53 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ  31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 189.10 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 179.2 ลา้นบาท จาก
ปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสม ซึ่งเกดิจากผลกําไรสุทธจิากการดําเนินงานของบรษิัทในปี 
2564 ทีม่ผีลกําไร 376.35 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 3 : สรปุรายละเอียดของสญัญาท่ีส าคญั 
 
1. บนัทึกข้อตกลงเข้าร่วมลงทุนและเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีลงนาม วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 
คู่สญัญา 1. บรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดั (“PCH”) - ในฐานะผูร้่วมทุนฝ่ายที ่1 

2. นางสาวสรภา โสภารตัน์ - ในฐานะผูร้่วมทุนฝ่ายที ่21 

3. นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูร้่วมทุนฝ่ายที ่32 

4. นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ 
5. นางสาวเพญ็สุดา ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ 
6. นายชยะบูรณ์ ชวนไชยสทิธิ ์- ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์ ผู้ร่วมทุนมีความประสงค์ที่จะร่วมกันจดัตัง้บริษัทแห่งใหม่ชื่อ “บริษัท โรงพยาบาล 
ไอเอม็เอช แบริง่ จ ากดั” (“IMHB”) เพื่อประกอบกจิการเกี่ยวกบัโรงพยาบาล และเขา้
ท าสญัญาเช่าทีด่นิเพื่อก่อสรา้งและด าเนินกจิการโรงพยาบาล 

การร่วมทุน  ผูร้่วมทุนจะจดัตัง้ IMHB โดยมทีุนจดทะเบยีน 50.00 ลา้นบาท 
 ผูร้่วมทุนฝ่ายที ่1 : ลงทุนรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 40.00 ลา้น

บาท 
 ผูร้่วมทุนฝ่ายที ่2 : ลงทุนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 5.00 ล้าน

บาท 
 ผูร้่วมทุนฝ่ายที ่3 : ลงทุนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิ 5.00 ล้าน

บาท 
 ผู้ร่วมทุนทัง้สามฝ่ายตกลงแต่งตัง้ให้ “นายสิทธิวัฒน์ ก ากัดวงษ์ และ นางสาว

ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ” เป็นกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทน IMHB 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  ที่ดินเปล่าพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14053 – 14061, 14084 – 

14092, 4560, และ 8529 
เง่ือนไขการเช่าท่ีดิน  ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิกบั IMHB ตามวนัทีต่กลงกนั 

 ระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยผูใ้หเ้ช่าใหค้ ามัน่ทีจ่ะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปอกี 30 ปี 
โดยมอีตัราค่าเช่าตามทีจ่ะตกลงกนั 

 ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่าฝ่ายละครึง่ 

 ค่าหน้าดนิและค่าเช่าทีด่นิตลอดระยะเวลา 30 ปี รวมมูลค่า 446,537,772.50 บาท 
โดยแบ่งช าระดงันี้ 
 ปีที ่1 : ช าระค่าหน้าดนิ จ านวน 44,653,772.25 บาท 
 ปีที ่2 : ช าระค่าหน้าดนิ จ านวน 44,653,772.25 บาท 
 ปีที ่3 : ช าระค่าหน้าดนิ จ านวน 44,653,772.25 บาท 
 ปีที ่4 - 5 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 10,080,000.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่6 - 10 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 10,584,000.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่11 - 15 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 11,113,200.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่16 - 20 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 11,668,860.00 บาทต่อปี 
 ปีที ่21 - 25 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 12,252,303.00 บาทต่อปี 
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 ปีที ่26 - 30 : ช าระค่าเช่าทีด่นิ จ านวน 12,864,918.15 บาทต่อปี 
 นับตัง้แต่วนัทีล่งนามในบนัทกึฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะไม่จ าหน่าย จ่าย หรอืโอน

กรรมสทิธิ ์ในทีด่นิทีใ่หเ้ช่าใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจาก PCH หรอื 
IMHB 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั  บนัทกึฉบบันี้จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (“IMH”) 

หมายเหตุ: 1. บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่ช่วยบริษทัฯ ในการประสานงานกบันายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์เพื่อจดัหาที่ดนิส าหรบัพฒันา
โครงการ 

 2. บุคคลดงักล่าวเป็นหนึ่งในเจา้ของทีด่นิทีจ่ะใหเ้ช่า 

 


