
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นขอ้มูลทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มูลทีเ่ปิดเผย        
เป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใหข้อ้มูลเบื้องตน้ต่อผูท้ี่สนใจในการลงทุนในบริษัท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไม่มีหน ้าที ่         
ตอ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 

ชือ่ บรษัิท พษิณุโลกอนิเตอรเ์วชการ จ ากัด 

(“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 

เว็บไซด ์ www.phitsanulok-hospital.com 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

17 กมุภาพันธ ์2537 

โทรศัพท ์ 055-218777-8 

โทรสาร 055-245678 

บรษัิทประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นสขุภาพแก่ประชาชน ภายใต ้

ชือ่โรงพยาบาลพษิณุโลกฮอสพทิอล (ชือ่เดิมโรงพยาบาล

อนิเตอร์เวชการ) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2537 เปิดด าเนนิการวันอาทติยท์ี ่6 กรกฎาคม 2540 ตัง้อยู่

เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก มเีนื้อทีท่ัง้หมด 6 ไร่ 10 งาน 

52 ตารางวา เป็นพื้นที่อาคาร 16,577 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลมขีนาด 60 เตยีงใหบ้รกิารทางการแพทยแ์บบองค์

รวมโดยการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟู

สุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ทัง้ในเขตจังหวัดพษิณุโลก และ

พืน้ทีข่า้งเคยีง  

กระทรวงการคลังไดร้ับโอนหุน้บรษัิทจากกองทุนเพือ่กระจาย

การผลติและการจา้งงานไปสู่ภูมภิาค ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ์

2551 ปัจจุ บันกระทรวงการคลังถือหุน้ในบริษัทจ านวน 

3,000,000 หุน้ เป็นการถอืครองรอ้ยละ 18.75 ของทุนทีอ่อก

และช าระแลว้ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

การโอนหุน้จะตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อนและผูรั้บ

โอน โดยมพียานสองคนลงชือ่รับรอง และน ามาใชแ้ก่บรษัิท

หรอืบุคคลภายนอกได ้ต่อเมือ่บรษัิทจดแจง้การโอนนัน้ ลงใน

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้แลว้ 

 

 

 

  

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นางนติยา กลัยาศริ ิ กรรมการ 

2 นายสวจัิกร ์โลจายะ กรรมการ 

3 นายพริัส ประดษิฐวณชิ กรรมการ 

4 นายก าจร สรุยิาสนิ กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่22 มนีาคม 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

บรษัิท มาย ฮอสพทิอล จ ากดั 8,633,800 53.96 

กระทรวงการคลงั 3,000,000 18.75 

บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 

800,000 5.00 

บรษัิท เทพปัญญาธรุกจิ จ ากดั 700,000 4.38 

บรษัิท ส านักงานทีป่รกึษา

กฎหมาย มชียัไทยแลนด ์จ ากดั 

559,700 3.50 

นายประสทิธิ ์เจษฏาวฒุ ิ 300,000 1.88 

นางสาวสมพร หวงัเรอืงสถติย ์ 200,000 1.25 

นายชาตชิาย อาจองค ์ 125,000 0.78 

นายครรชติ เชีย่วชาญ 100,000 0.63 

นางเบญจวรรณ ไกรขจรกติต ิ 100,000 0.63 

ผูถ้อืหุน้อืน่ 1,481,500 9.26 

รวม 16,000,000 100.00 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่22 มนีาคม 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 160,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 160,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 10.00  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 16,000,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 4.50 บาท 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นขอ้มูลทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มูลทีเ่ปิดเผย        
เป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใหข้อ้มูลเบื้องตน้ต่อผูท้ี่สนใจในการลงทุนในบริษัท ทัง้นี้ กระทรวงการคลังไม่มีหน ้าที ่         
ตอ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม  161.89  144.37 129.53 

หนีส้นิรวม  91.67  64.38 47.04 

สว่นของผูถ้อืหุน้  70.22  79.99 82.49 

รายไดร้วม  207.61  198.28 161.58 

ตน้ทนุขายและบรกิาร  243.34  178.72 157.12 

ก าไรสทุธ ิ  (39.24) 16.86 2.50 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%)  26.11   21.29  14.58 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%)  (22.20)  6.61  -0.71 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%)  (19.70)  8.81  1.55 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่)  1.31   0.80  0.57 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%)  (24.23)  11.68  1.93 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%)  (55.86)  21.08  3.03 
ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
        

สนิทรัพย์รวมของบรษัิทมอีงค์ประกอบหลักอยู่ในส่วนของสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน คือ ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ คดิเป็น
สัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของสนิทรัพยร์วม โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทเท่ากับ 
161.89 ลา้นบาท 144.37 ลา้นบาท และ 129.53 ลา้นบาทตามล าดับ โดยในปี 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยล์ดลงจากปี 2558 จ านวน 
17.52 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 10.82 เนื่องจากลูกหนี้การคา้ทีล่ดลง และทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึง่เกดิจากค่าเสือ่ม
ราคาเป็นหลัก และส าหรับปี 2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมลดลงจากปี 2559 จ านวน 14.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 10.28 
เนือ่งจากการลดลงของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีล่ดลงเป็นหลัก ซึง่เกดิจากคา่เสือ่มราคาเป็นหลัก  

 
ส าหรับหนี้สนิของบรษัิท ในปี 2559 และ 2560 บริษัทมีหนี้สนิในส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวลดลง เนื่องจากการคืนหนี้ส ิน         

ทีค่รบก าหนดช าระ อยา่งไรก็ตามส าหรับปี 2558 บรษัิทมกีารกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง เพิม่ขึน้จ านวน 4.13 ลา้นบาทจากปี 
2557 และมกีารจ่ายคนืทัง้จ านวนในปี 2559  ส าหรับสว่นของผูถ้อืหุน้ ในปี 2558 2559 และ 2560 บรษัิทมสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 
70.22 ลา้นบาท 79.99 ลา้นบาท และ 82.49 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยในปี 2559 บรษัิทมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปี 2558 
จ านวน 9.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.91 จากขาดการท าก าไรสะสม และส าหรับปี 2560 บรษัิทมสี่วนของผูถ้อืหุน้
เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 2.50 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.13 
 

งบก าไรขาดทนุ 
        

รายไดโ้ดยรวมของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 207.61 ลา้นบาท      

198.28 ลา้นบาท และ 161.58 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่รายไดห้ลักจากการขายและบรกิารของบรษัิทอยู่ทีส่ัดส่วนรอ้ยละ  96-97 

จากรายไดจ้ากการบรกิารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน ส าหรับรายไดท้ีเ่หลอืจะเป็นรายไดอ้ืน่ซ ึง่มจี านวน 8.48 ลา้นบาท 6.91 ลา้นบาท 

และ 5.56 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมสีัดสว่นคอ่นขา้งคงทีต่ลอดชว่งระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาเมือ่เทยีบกับรายไดร้วม 

ในดา้นของคา่ใชจ้่ายโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน เชน่ ค่าใชจ้่ายดา้นแพทย ์พยาบาล พนักงาน ตน้ทุนค่า

ยารักษา ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าซอ่มบ ารุง และค่าเสือ่มราคา เป็นตน้ โดยตน้ทุนในการด าเนนิงาน ในปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 

243.34 ลา้นบาท 178.72 ลา้นบาท และ 157.12 ลา้นบาท โดยสัดสว่นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานไมเ่ปลีย่นแปลงมากนัก อย่างไรก็

ตามส าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บรษัิทก าไรสุทธเิท่ากับ (39.24) ลา้นบาท 16.86 ลา้นบาท และ 2.50 ลา้นบาท ตามล าดับ     

โดยในปี 2558 ทีบ่รษัิทมผีลขาดทนุ เนือ่งจากการรับรูค้า่ใชจ้่ายในสว่นของหนีส้งสัยจะสูญ ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว

หากไม่นับรวมปี 2558 ทีบ่รษัิทมกีารรับรูร้ายการหนี้สงสัยจะสูญทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวนัน้ บรษัิทมแีนวโนม้ก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้ 

เนือ่งจากบรษัิทมคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารลดลงเมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้  


