ประว ัติความเป็นมาและการประกอบธุรกิจ
่
ชือ

บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จากัด
(“บริษัท”)

ทีอ
่ ยู่

262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการบริษ ัท
่
ชือ

ลาด ับที่

ตาแหน่ง

1

นางนิตยา กัลยาศิร ิ

กรรมการ

2

นายสวิจักร์ โลจายะ

กรรมการ

3

นายพิรัส ประดิษฐวณิช

กรรมการ

4

นายกาจร สุรย
ิ าสิน

กรรมการ

เว็บไซด์

www.phitsanulok-hospital.com
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วันจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ 2537

ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้ หล ัก

ตัง้ บริษัท

่
ชือ

ร้อยละ

8,633,800

53.96

3,000,000

18.75

บริษัท ธนบุร ี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

800,000

5.00

บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จากัด

700,000

4.38

บริษัท สานักงานทีป
่ รึกษา
ั ไทยแลนด์ จากัด
กฎหมาย มีชย

559,700

3.50

นายประสิทธิ์ เจษฏาวุฒ ิ

300,000

1.88

นางสาวสมพร หวังเรืองสถิตย์

200,000

1.25

ตาร างเมต ร

นายชาติชาย อาจองค์

125,000

0.78

โรงพยาบาลมีขนาด 60 เตียงให ้บริการทางการแพทย์แบบองค์

่ วชาญ
นายครรชิต เชีย

100,000

0.63

รวมโดยการรั ก ษา ส่ ง เสริม สุ ข ภาพ ป้ องกั น โรค และฟื้ นฟู

นางเบญจวรรณ ไกรขจรกิตติ

100,000

0.63

สุข ภาพแก่ป ระชาชนทั่ ว ไป ทั ง้ ในเขตจั ง หวั ดพิษณุ โลก และ

ผู ้ถือหุ ้นอืน
่

1,481,500

9.26

16,000,000

100.00

โทรศัพท์

055-218777-8

โทรสาร

055-245678

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด

จานวนหุน
้

กระทรวงการคล ัง

บริษัทประกอบธุรกิจให ้บริการด ้านสุขภาพแก่ประชาชน ภายใต ้
่ โรงพยาบาลพิษ ณุ โ ลกฮอสพิท อล (ชือ
่ เดิม โรงพยาบาล
ชือ
อิน เตอร์เ วชการ) จดทะเบีย นเมื่อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.
2537 เปิ ดดาเนินการวันอาทิตย์ท ี่ 6 กรกฎาคม 2540 ตัง้ อยู่
เลขที่ 262/55

ถนนบรมไตรโลกนาถ ต าบลในเมื อ ง

อ าเภอเมือ ง จั งหวัดพิษณุ โลก มีเนื้อ ทีท
่ ัง้ หมด 6 ไร่ 10 งาน
52 ตาร างวา เป็ นพื้ น ที่ อ าคาร 16,577

พืน
้ ทีข
่ ้างเคียง
กระทรวงการคลังได ้รับโอนหุ ้นบริษัท จากกองทุนเพือ
่ กระจาย
การผลิตและการจ ้างงานไปสู่ภูมภ
ิ าค ในวันที่ 14 กุมภาพัน ธ์
2551 ปั จจุ บั นกระ ทรวง การค ลั ง ถื อ หุ น
้ ใน บริ ษั ท จ า นว น

รวม
ทีม
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โครงสร้างเงินทุน

3,000,000 หุ ้น เป็ นการถือครองร ้อยละ 18.75 ของทุนทีอ
่ อก

ทุนจดทะเบียน

160,000,000 บาท

และชาระแล ้ว

ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว

160,000,000 บาท

ข้อบ ังค ับของบริษ ัทเกีย
่ วก ับการโอนหุน
้
่ ผู ้โอนและผู ้รับ
การโอนหุ ้นจะต ้องท าเป็ นหนั งสือลงลายมือ ชือ
่ รับรอง และน ามาใช ้แก่บริษั ท
โอน โดยมีพยานสองคนลงชือ

ราคาพาร์
จานวนหุ ้นทีอ
่ อกและชาระแล ้ว
มูลค่าตามบัญชีตอ
่ หุ ้น

10.00 บาท
16,000,000 หุ ้น
4.50 บาท

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หรือบุคคลภายนอกได ้ ต่อเมือ
่ บริษัทจดแจ ้งการโอนนั น
้ ลงใน
ทะเบียนผู ้ถือหุ ้นแล ้ว

ข ้อมูลทีป
่ รากฏอยู่ใ นเอกสารฉบับนี้เป็ นข ้อมูลทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากข ้อมูลที่ปรากฏอยู่ใ นระบบ corpus ของบริษั ท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
(“BOL”) ซึง่ ทาสัญ ญากับ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค ้า กระทรวงพาณิช ย์ เพือ
่ เปิ ด บริก ารข ้อมูล บริษั ท จดทะเบีย นออนไลน์ และข ้อมูล ทีเ่ ปิ ดเผย
เป็ นการทั่ ว ไปต่อ สาธารณชน โดยมีจุด ประสงค์เ พื่อ ให ้ข ้อมูล เบื้อ งต ้นต่อ ผู ้ที่ส นใจในการลงทุน ในบริษั ท ทัง้ นี้ กระทรวงการคลัง ไม่ม ีห น ้า ที่
ต ้องรับผิดชอบต่อความถูกต ้องของข ้อมูลแต่อย่างใด

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:ล ้านบาท)

รายการ

2558

2559

2560

161.89

144.37

129.53

ิ รวม
หนีส
้ น

91.67

64.38

47.04

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

70.22

79.99

82.49

รายได ้รวม

207.61

198.28

161.58

ต ้นทุนขายและบริการ

243.34

178.72

157.12

กาไรสุทธิ

(39.24)

16.86

2.50

26.11

21.29

14.58

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

(22.20)

6.61

-0.71

อัตรากาไรสุทธิ (%)

(19.70)

8.81

1.55

1.31

0.80

0.57

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)

(24.23)

11.68

1.93

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (ROE) (%)

(55.86)

21.08

3.03

สินทรัพย์รวม

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)

ิ ต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (D/E Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น
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งบแสดงฐานะการเงิน
สิน ทรั พย์รวมของบริษัทมีอ งค์ประกอบหลั ก อยู่ใ นส่วนของสินทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวียน คือ ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ คิดเป็ น
สัดส่วนมากกว่าร ้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากับ
ิ ทรัพย์ลดลงจากปี 2558 จานวน
161.89 ล ้านบาท 144.37 ล ้านบาท และ 129.53 ล ้านบาทตามลาดับ โดยในปี 2559 บริษัทมีสน
่ ม
17.52 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นลดลงร ้อยละ 10.82 เนื่องจากลูกหนี้การค ้าทีล
่ ดลง และทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึง่ เกิดจากค่าเสือ
ิ ทรัพย์รวมลดลงจากปี 2559 จานวน 14.84 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร ้อยละ 10.28
ราคาเป็ นหลัก และสาหรับปี 2560 บริษัทมีสน
่ มราคาเป็ นหลัก
เนือ
่ งจากการลดลงของทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ทล
ี่ ดลงเป็ นหลัก ซึง่ เกิดจากค่าเสือ
ิ ของบริษั ท ในปี 2559 และ 2560 บริษั ทมีห นี้ส น
ิ ในส่ว นของเงิน กู ้ยืม ระยะยาวลดลง เนื่อ งจากการคืน หนี้ส ิน
ส าหรั บ หนี้ส น
้ จากบริษัททีเ่ กีย
ทีค
่ รบกาหนดชาระ อย่างไรก็ตามสาหรับปี 2558 บริษัทมีการกู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้อง เพิม
่ ขึน
้ จานวน 4.13 ล ้านบาทจากปี
2557 และมีการจ่ายคืนทัง้ จานวนในปี 2559 สาหรับส่วนของผู ้ถือหุ ้น ในปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ ้นจานวน
70.22 ล ้านบาท 79.99 ล ้านบาท และ 82.49 ล ้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2559 บริษัท มีส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
่ ขึน
้ จากปี 2558
จานวน 9.77 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 13.91 จากขาดการทากาไรสะสม และสาหรับปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ ้น
เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2559 จานวน 2.50 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.13
งบกาไรขาดทุน
ิ้ สุด วั นที่ 31 ธั น วาคม 2558 2559 และ 2560 เท่า กับ 207.61 ล ้านบาท
รายได ้โดยรวมของบริษัท ส าหรั บ งวดปี บัญ ชีส น
198.28 ล ้านบาท และ 161.58 ล ้านบาท ตามลาดับ ซึง่ รายได ้หลัก จากการขายและบริการของบริษัท อยู่ทส
ี่ ัดส่วนร ้อยละ 96-97
จากรายได ้จากการบริการผู ้ป่ วยนอก และผู ้ป่ วยใน สาหรับรายได ้ทีเ่ หลือจะเป็ นรายได ้อืน
่ ซึง่ มีจานวน 8.48 ล ้านบาท 6.91 ล ้านบาท
และ 5.56 ล ้านบาท ตามลาดับ โดยมีสัดส่วนค่อนข ้างคงทีต
่ ลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมาเมือ
่ เทียบกับรายได ้รวม
ในด ้านของค่าใช ้จ่ายโดยส่วนใหญ่ประกอบด ้วยค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าใช ้จ่ายด ้านแพทย์ พยาบาล พนั กงาน ต ้นทุนค่า
่ มราคา เป็ นต ้น โดยต ้นทุน ในการดาเนินงาน ในปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ
ยารักษา ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าซ่อ มบารุง และค่าเสือ
243.34 ล ้านบาท 178.72 ล ้านบาท และ 157.12 ล ้านบาท โดยสัดส่วนค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานไม่เปลีย
่ นแปลงมากนั ก อย่างไรก็
ตามสาหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทกาไรสุทธิเท่ากับ (39.24) ล ้านบาท 16.86 ล ้านบาท และ 2.50 ล ้านบาท ตามลาดับ
โดยในปี 2558 ทีบ
่ ริษัทมีผลขาดทุน เนือ
่ งจากการรับรู ้ค่าใช ้จ่ายในส่วนของหนีส
้ งสัยจะสูญ ซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เพียงครัง้ เดียว
หากไม่นับรวมปี 2558 ทีบ
่ ริษัทมีก ารรับรู ้รายการหนี้ส งสัยจะสูญทีเ่ กิดขึน
้ เพียงครัง้ เดียวนั น
้ บริษัทมีแนวโน ้มก าไรสุท ธิท เี่ พิม
่ ขึน
้
เนือ
่ งจากบริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายในการบริหารลดลงเมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ นหน ้า

ข ้อมูลทีป
่ รากฏอยู่ใ นเอกสารฉบับนี้เป็ นข ้อมูลทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากข ้อมูลที่ปรากฏอยู่ใ นระบบ corpus ของบริษั ท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
(“BOL”) ซึง่ ทาสัญ ญากับ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค ้า กระทรวงพาณิช ย์ เพือ
่ เปิ ด บริก ารข ้อมูล บริษั ท จดทะเบีย นออนไลน์ และข ้อมูล ทีเ่ ปิ ดเผย
เป็ นการทั่ ว ไปต่อ สาธารณชน โดยมีจุด ประสงค์เ พื่อ ให ้ข ้อมูล เบื้อ งต ้นต่อ ผู ้ที่ส นใจในการลงทุน ในบริษั ท ทัง้ นี้ กระทรวงการคลัง ไม่ม ีห น ้า ที่
ต ้องรับผิดชอบต่อความถูกต ้องของข ้อมูลแต่อย่างใด

