บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สรุ ปข้อมูลสําคัญของหุน้ นีเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน ซึ งเป็ นเพียงข้อมูลสรุ ปเกียวกับการ
เสนอขายลักษณะและความเสี ยงของบริ ษทั ทีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสื อชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อ อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูล และหนังสื อชีชวนทีบริ ษทั ฯ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน www.sec.or.th
ข้ อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ต่อประชาชน
เพือซื/อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยเป็ นครั/งแรก (“IPO”)
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที 24 - 26 สิ งหาคม HIIJ
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
ประเภทธุรกิจ
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

เงือนไขการจัดจําหน่ าย

: บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
: ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนภายใต้ชือ
โรงพยาบาลราชธานี
: NO,JJJ,IJJ หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ว
ทังหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังนี
: 1) เสนอขายหุ ้นต่อประชาชนจํานวน N0,378,599 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 23.46 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังนี
2) เสนอขายหุ ้น ต่อ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนัก งาน ของบริ ษทั ฯ จํานวน
4,621,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 1.54 ของจํานวนหุ ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระ
แล้วทังหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในครังนี หากมี
หุน้ ทีเหลือจากการจองของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานดังกล่าวให้เสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ ้นสามัญเพิมทุนทีจะเสนอขาย
แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ 1 ท่าน
จะจองซือหุน้ สามัญเป็ นเศษหุน้ สามัญ จํานวน JJ หุ ้น ซึ งเป็ นจํานวนทวีคูณไม่
เต็มจํานวน XYY หุ ้น รายละเอียดตาม ส่ วนที 3 ข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ข้อ 6.6.3
:
รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํานวน (Firm Underwriting)
ไม่รับประกันการจําหน่าย ( Best Effort)
อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิ ยกเลิก
การจัดจําหน่ายหุน้ ในครังนี หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในสัญญา
แต่งตังผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย (Underwriting Agreement)
ตามทีได้เปิ ดเผยไว้ในส่ วนที 3 ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6.3
เงือนไข และค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
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ราคาเสนอขายต่ อประชาชน
: 16.00 บาท/หุน้
มูลค่ าการเสนอขายรวม
: X,XJJ,JJe,IfO บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง GH วันก่ อนหน้ า :
ไม่มี
มี
มูลค่ าทีตราไว้ (par)
: 1 บาท/หุน้
มูลค่ าตามราคาบัญชี (book value) : 1.36 บาท/หุ ้น คํานวณจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที 30 มิถุนายน 2559
เท่ากับ 306.84 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ ้นที ออกและเรี ยกชําระแล้วทังหมดของ
บริ ษทั ฯก่อนการเสนอขายหุน้ ในครังนี 225.00 ล้านหุน้
การกําหนดราคาของหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ที จะเสนอขายในครังนี ได้ทาํ การสํารวจความต้องการซื อ
(Book Building) ซึ งเป็ นวิธีการสํารวจปริ มาณความต้องการซื อหุ ้นของผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ โดยการตังช่วง
ราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจํานวนหุ ้นที ประสงค์จะจองซื อ
มายังผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ทังนี บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายได้พิจารณากําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญของ บริ ษทั ฯทีราคา 16.00 บาทต่อหุน้
โดยได้พิจารณาจากราคาและจํานวนหุน้ ทีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซือเข้ามา
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มสี ่ วนร่ วมในการบริหาร” ทีไม่ ตดิ Silent Period : คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ ้นทีออกและเรี ยก
ชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิมทุนในครังนี
อัตราส่ วนราคาต่ อกําไรสุ ทธิ (“P/E ratio”) :
ราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯที เสนอขายในครังนี หุ ้นละ 16.00 บาท คิ ดเป็ นอัตราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
เท่ากับ OX.fJ เท่า ซึ งคํานวณจากผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบ XH เดือนที ผ่านมา ตังแต่ที X กรกฎาคม HIIf ถึง e0
มิถุนายน HIIJ ซึ งมีกาํ ไรสุ ทธิ -ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ XXO.IJ ล้านบาท เมือหารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญทีออกและชําระ
แล้วภายหลังการเสนอขายหุ ้นในครังนี เท่ากับ 3YY ล้านหุ ้น (Fully Diluted) จะได้กาํ ไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นเท่ากับ Y.ef บาทต่อหุ ้น
โดยอัตราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นทีเสนอขายดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่ วนลดร้อยละ HO.HI จากอัตราส่ วนราคาต่อกําไร
สุทธิเฉลียของบริ ษทั จดทะเบียนประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อัตราส่ วนราคาต่ อกําไรสุ ทธิ (“P/E ratio”) ของบริษัททีจดทะเบียนประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงหรือใกล้ เคียงกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในช่ วง 3 เดือน ตั/งแต่ วนั ที 18 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที 17 สิงหาคม 2559 :
อัตราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิ เฉลี ยของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยในหมวดธุ รกิ จ
การแพทย์ และมีการประกอบธุรกิจทีคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ คือโรงพยาบาลทีให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป้ ่ วยทัวไป
และผูป้ ่ วยภายใต้โครงการประกันสังคม ซึงได้แก่ บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) ในช่วงเวลาระยะเวลา 3 เดื อน ตังแต่วนั ที Xf
พฤษภาคม HIIJ ถึงวันที XN สิ งหาคม HIIJ ซึ งมีค่าเท่ากับ 55.30 เท่า ทังนี อัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นดังกล่าว
คํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียังมิได้พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
(1) บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน) : BCH 51.43 เท่า
(2) บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
: CHG 58.96 เท่า
(3) บริ ษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากัด (มหาชน)
: LPH 55.53 เท่า
ตลาดรอง
หมวดธุรกิจ (Sector)
เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน

:
:
:

SET
การแพทย์
profit test
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mai
market capitalization test
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วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
จํานวนเงิน

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ประมาณ 620 ล้านบาท

2559 – HI~H

ประมาณ IH - XYY ล้านบาท

2559 – HI~Y

(3) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นธุ รกิ จ และเงินลงทุน
ส่วนทีเหลือจากโครงการ
สําหรับการขยายธุรกิจทีเกียวข้องกับธุรกิจการแพทย์*
ลงทุนข้างต้นตาม (1) และ (2)

2559 – HI~H

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
(1) ลงทุนเพือขยายกิจการโรงพยาบาลราชธานี
(2) ลงทุนเพือขยายกิจการโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

* หมายหตุ: การใช้เงินลงทุนสําหรับการขยายธุ รกิ จทีเกี ยวข้องกับธุ รกิ จการแพทย์ ขึนอยูก่ บั โอกาสทางธุ รกิ จ และความเหมาะสมในการลงทุน
ในอนาคต ซึ งอาจรวมถึงการขยายธุรกิจโดยการเข้าซื อกิจการอืน

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล :
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ OY (สี สิ บ) ของกําไรสุ ทธิ ภายหลังการ
หักภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึนอยูก่ บั ผลประกอบการ
ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้เงินเพือบริ หารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ทังนี การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษทั ฯจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ OY (สี สิ บ) ของกําไรสุ ทธิ ภายหลัง
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
ย่อย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที กําหนดไว้ได้ โดยจะขึนอยูก่ บั ผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้เงินเพือบริ หารกิจการ และการขยายธุรกิจ
ของบริ ษทั ย่อย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ทังนี การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษทั ย่อย จะอยูภ่ ายใต้อาํ นาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
ย่อยและทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) จดทะเบี ยนก่ อตังขึ นในปี HIee เพือดําเนิ นธุ รกิ จ
ให้บริ การทางการแพทย์ ตังอยูท่ ี ตําบลคลองสวนพลู อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ งอยูใ่ นทําเลทีมีการเติบโต
สู ง และอยูใ่ กล้ถนนสายหลักหลายสาย ปั จจุบนั บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม e00
ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ย่อยได้แก่ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด ซึ งบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนประมาณร้อยละ
52 ตังแต่ปี H557
บริ ษทั ฯ ดําเนินการให้บริ การผ่านโรงพยาบาลราชธานี และบริ ษทั ย่อยให้บริ การผ่านโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเตี ยงผูป้ ่ วยภายใต้การบริ หารงานรวม eIe เตียง ซึ งปั จจุ บนั เปิ ดใช้งานจริ ง
จํานวน XNO เตียง โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการเป็ นโรงพยาบาลเอกชนชันนําในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและ
ในภาคกลาง และเป็ นทียอมรับของผูม้ าใช้บริ การในด้านคุณภาพของการให้บริ การตามความพึงพอใจของผูป้ ่ วย (Patient
Focus) ในราคาที เหมาะสม บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริ การ ส่ งผลให้ในปั จจุบนั
โรงพยาบาลราชธานีได้รับการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขันที 3 เรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความสามารถในการให้บริ การทางการแพทย์ สรุ ปได้ดงั นี
(1) ศูนย์หวั ใจ
บริ ษทั ฯให้บริ การศูนย์หัวใจ ซึ งมีศกั ยภาพให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยเกี ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ
อาทิ เช่ น โรคหลอดเลื อ ดหัวใจตี บ โรคลิ นหัวใจผิดปกติ โรคกล้า มเนื อหัวใจขาดเลื อด โรคความดัน โลหิ ต ผิดปกติ
โรคหัวใจเต้นผิดปกติ เป็ นต้น ให้บริ การโดยทีมแพทย์และพยาบาลผูเ้ ชี ยวชาญ โดยบริ ษทั ฯ เป็ นหนึ งในศูนย์รับส่ งต่อ
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจในพืนทีจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
(2) ศูนย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นและศัลยกรรมสมอง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตังศูนย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นและศัลยกรรมสมองและให้บริ การรถพยาบาลและศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิ น
เพือเตรี ยมพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเร่ งด่วน รวมทังมีทีมแพทย์เวรซึงพร้อมให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยตลอดทัง 24 ชัวโมง
(3) ศูนย์เฉพาะทางอืนๆ ประกอบด้วย
• ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
• ศูนย์ไตเทียม
• ศูนย์ตรวจสุขภาพ
• ศูนย์ทนั ตกรรม
• ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
• ศูนย์สลายต้อกระจก
(4) คลินิคศัลยกรรม
(5) คลินิคอายุรกรรม
(6) คลินิคและบริ การทางการแพทย์อืนๆ
(7) บริ การอาชีวเวชศาสตร์
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น กลุ่มลูกค้าทัวไป และกลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพภาครัฐ
โดยในปี HII8 บริ ษ ัทฯ มี ร ายได้จากกลุ่ มลูกค้า ทัวไปประมาณร้ อยละ 51 และมี รายได้จ ากกลุ่ม ลูกค้า ตามโครงการ
สวัสดิ การด้านสุ ขภาพภาครัฐร้อยละ 49 โดยกลุ่มลูกค้าทัวไปแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงิ นสด กลุ่มลูกค้า
บริ ษทั คู่สัญญาและบริ ษทั ประกัน กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ และกลุ่มลูกค้ากองทุ น
ทดแทนผูป้ ระสบภัยจากการทํางาน เป็ นต้น ทังนี บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิมสัดส่วนกลุ่มลูกค้าทัวไปโดยการพัฒนาศักยภาพ
ในการรักษาพยาบาลโดยการเพิมจํานวนแพทย์และพยาบาลผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทาง
ที มี ค วามซับ ซ้อ นสู ง สํา หรั บ ลู ก ค้า ในกลุ่ ม ลู ก ค้า โครงการภาครั ฐ ดัง กล่ า วซึ งส่ ว นใหญ่ ไ ด้แ ก่ ลู ก ค้า ตามโครงการ
ประกันสังคม บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการบริ หารจัดการต้นทุนการให้บริ การลูกค้ากลุ่มนี ให้ได้อย่างเหมาะสม เพือ
สอดคล้องกับรายได้เหมาจ่ายทีได้รับจากโครงการประกันสังคม
บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ แสดงดังแผนภาพ
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที 9 มีนาคม 2559 :
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
8
9
J.X
J.H

11
12

กลุ่มประสิ ทธิ_หิรัญ
นายสุ รินทร์
นางสาวพิชญ์ระพี
นางสาวพิชญ์รําไพ
นางสาวพิชญ์รัมภา
นางสมร

ประสิ ทธิ‚ หิ รัญ
ประสิ ทธิ‚ หิ รัญ
ประสิ ทธิ‚ หิ รัญ
ประสิ ทธิ‚ หิ รัญ
ประสิ ทธิ‚ หิ รัญ

กลุ่มวุฒิกลุ ประพันธ์
นายวชิ ระ
วุฒิกุลประพันธ์
นางพรทิพย์
วุฒิกุลประพันธ์
นายพลวัชร
วุฒิกุลประพันธ์
นายวนัท
วุฒิกุลประพันธ์
อืนๆ
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

ก่ อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุน
จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่ วน (%)
73,526,382
32.68%
39,861,805
17.72%
9,327,800
4.15%
9,327,800
4.15%
9,327,800
4.15%
5,681,177
2.52%

/1

/1

หลังการเสนอขายหุ้นเพิมทุน
จํานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน (%)
73,526,382
24.51%
39,861,805
13.29%
9,327,800
3.11%
9,327,800
3.11%
9,327,800
3.11%
5,681,177
1.89%

32,647,299
6,995,850
5,363,485
5,363,485
5,363,485
9,560,994
23,815,039

14.51%
3.11%
2.38%
2.38%
2.38%
4.26%
10.58%

32,647,299
6,995,850
5,363,485
5,363,485
5,363,485
9,560,994
23,815,039

10.88%
2.33%
1.79%
1.79%
1.79%
3.18%
7.94%

21,220,745
8,964,015
1,049,377
5,116,298
2,798,340

9.43%
3.98%
0.47%
2.27%
1.24%

21,220,745
8,964,015
1,049,377
5,116,298
2,798,340

7.07%
2.99%
0.35%
1.71%
0.93%

มุขสมบัติ
มุขสมบัติ

7,028,494
1,272,530
1,165,977
1,165,974
1,165,974
1,165,974
1,092,065
6,063,070
4,897,095
1,165,975
3,264,730
3,171,452
2,938,257
233,195

3.12%
0.57%
0.52%
0.52%
0.52%
0.52%
0.47%
2.69%
2.18%
0.51%
1.45%
1.41%
1.31%
0.10%

7,028,494
1,272,530
1,165,977
1,165,974
1,165,974
1,165,974
1,092,065
6,063,070
4,897,095
1,165,975
3,264,730
3,171,452
2,938,257
233,195

2.34%
0.42%
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
0.36%
2.02%
1.63%
0.39%
1.09%
1.06%
0.98%
0.08%

เดียวพานิช

2,798,340

1.24%

2,798,340

0.93%

รวมผู้ถือหุ้น ลําดับ 1-10

182,499,566

81.11%

182,499,566

60.83%

ผู้ถือหุ้นอืนๆ
เสนอขายประชาชนทัวไป

42,500,835
-

18.89%
-

117,500,434
74,999,599

39.17%
25.00%

225,000,401

100.00%

300,000,000

100.00%

บริษทั ธนบุรีเฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กลุ่มศรีโภชน์ สมบูรณ์
5.1 นายจรู ญศักดิ‚
ศรี โภชน์สมบูรณ์
5.2 นายณรงค์ศกั ดิ‚
ศรี โภชน์สมบูรณ์
5.3 นายสมศรี
ศรี โภชน์สมบูรณ์

6

10

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มตวงสุ วรรณ
นางสาวสุ ธาสิ นี
นางวัลภา
นางสาวทิฆมั พร
นายพรประเสริ ฐ
นายสุ รพล
อืนๆ
กลุ่มเจนวัฒนวิทย์
นายกุลวัฒน์
อืนๆ
นายนิวตั ิ
กลุ่มมุขสมบัติ
นายอนันต์
นายโตมร
นายพงศ์ กานต์

ตวงสุ วรรณ
ตวงสุ วรรณ
ตวงสุ วรรณ
ตวงสุ วรรณ
ตวงสุ วรรณ

เจนวัฒนวิทย์
พยัคฆ์ หาญ

รวมทั/งหมด

/1
/1

/1

หมายเหตุ : /1 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทย์วชิ ระ วุฒิกุลประพันธ์ นายแพทย์นพดล นพคุ ณ
นายจรู ญศักดิ‚ ศรี โภชน์สมบู รณ์ และนางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ‚ หิ รัญ กรรมการสองคนในสี คนนี ลงลายมื อร่ วมกัน และ
ประทับตราสําคัญบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายพลวัชร วุฒิกลุ ประพันธ์
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที lH มิถุนายน 2559 :
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ

3. นายแพทย์นพดล นพคุณ

กรรมการ

4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ

5. นางสมร ประสิ ทธิ‚หิรัญ

กรรมการ

6. นายจรู ญศักดิ‚ ศรี โภชน์สมบูรณ์

กรรมการ

7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ‚หิรัญ

กรรมการ

8. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. นายธีระศักดิ‚ ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สรุปปัจจัยความเสียง :
ปั จจัยความเสี ยงสําคัญที อาจส่ งผลกระทบเชิ งลบต่อบริ ษทั ฯ ซึ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยงในการลงทุนของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
1.

ความเสียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

2.

ความเสียงจากการรับชําระค่ ารักษาพยาบาลประกันสังคมแตกต่ างจากประมาณการ

3.

ความเสียงจากรายได้ ค่ารักษาพยาบาลค้ างรับจากสํานักงานประกันสังคม

4.

ความเสียงจากการไม่ สามารถปฏิบัตติ ามเงือนไขเงินกู้ยมื ของสถาบันการเงิน

โดยในปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขของสถาบันการเงินในสัญญากูย้ ืม
เงิน เรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่ วนหนี สิ นต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า และ 2.5 เท่า
ตามลําดับ รวมทังเงือนไขอืนๆทีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตาม เช่น การก่อหนีเพิมเติม และ การชําระหนีแก่เจ้าหนีอืนๆ ซึงจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี สถาบันการเงิน ซึ งอาจเป็ นเหตุของการผิดเงื อนไขตามสัญญากูย้ ืมเงิ นดังกล่าวและอาจทําให้
ธนาคารสามารถเรี ยกให้บริ ษทั ฯชําระคืนเงิ นกูด้ งั กล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับการผ่อนผันเงือนไข
ดังกล่าวจากธนาคารสําหรับปี 2557 และปี 2558 เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ทังนีบริ ษทั ฯมันใจว่าจะสามารถดํารงอัตราส่ วนดังกล่าว
ได้ตามทีธนาคารกําหนดภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครังนี เนื องจากการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนจะส่ งผลทํา
ให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิมขึน ทําให้อตั ราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงโดยปริ ยาย รวมทังทําให้บริ ษทั ฯมีโครงสร้าง
ทางการเงิน (Capital Structure) ทีเหมาะสมมากยิงขึน ในส่ วนของบริ ษทั ย่อยมีแผนทีจะดําเนิ นการเพิมทุนโดยการเสนอขาย
หุน้ เพิมทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยตามสิ ทธิ (Right Offering) ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของ
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บริ ษทั ย่อย สัดส่วนร้อยละ 52 อาจใช้เงินทุนขันตําประมาณ 52 ล้านบาทเพือเพิมทุนตามสิ ทธิ ดงั กล่าว ทังนี หากมีผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อยอืนไม่ใช้สิทธิซือหุน้ เพิมทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิเพิมทุนเกินสิ ทธิจนกระทังบริ ษทั ย่อยสามารถเพิมทุนได้ 100 ล้าน
บาท ซึ งจากประมาณการโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ คาดว่าการเพิมทุนดังกล่าวจะส่ งผลทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิมขึน ทําให้
อัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง ซึงจะเป็ นไปตามเงือนไขของสัญญากูย้ มื ของสถาบันการเงิน
5. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย/
6. ความเสียงจากการทีบริษัทย่ อยจะสามารถจ่ ายเงินปันผลได้ เมือได้ รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงิน
7. ความเสียงจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ความเสี ยงจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอาจเกิดขึนได้ ถ้าบริ ษทั ย่อยมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนอย่างมี
นัยสําคัญอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม หากอ้างอิงจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยในช่วงปี 2557 ถึงปี 2558 รวมทังงวด ~
เดือน ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับประมาณการทางการเงินทีจัดเตรี ยมโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ยังไม่พบข้อบ่งชีเกียวกับการด้อย
ค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด
8. ความเสียงจากการถูกฟ้องร้ องจากผู้ทมาใช้
ี บริการ
9. ความเสี ยงจากการนําส่ งภาษีหัก ณ ทีจ่ าย ในกรณีทีกรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของแพทย์
แตกต่ างจากแนวทางของบริษัทฯ
10. ความเสียงจากการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
11. ความเสียงด้ านการรับชําระค่ ารักษาพยาบาล
12. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีสําหรับ เครืองมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
13. ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม
14. ความเสียงจากการมีรายได้ เหมาจ่ ายไม่ เพียงพอต่ อค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเกิดขึน/ จริง
15. ความเสียงเกียวกับการนําหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(ปั จจัยความเสี ยงดังกล่าวข้างต้น เป็ นการสรุ ปหัวข้อของปั จจัยเสี ยง ผูล้ งทุนควรพิจารณารายละเอียดเพิมเติมของ
ปั จจัยเสี ยงอย่างรอบคอบในส่วนที H ห้วข้อ 2.2.3 ปั จจัยความเสี ยง ก่อนตัดสิ นใจในการลงทุนซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ)
สรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน :
บริ ษทั ฯมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยปี 2556-2558 จํานวน fYH.Hf ล้านบาท JOJ.Xe
ล้านบาท และ X,YHO.HJ ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนเฉลียต่อปี (CAGR) อยูท่ ีอัตราร้อยละ Xe.Y โดยแบ่งเป็ นรายได้จากกลุ่ม
ผูป้ ่ วยทัวไปเป็ นจํานวน 413.40 ล้านบาท 494.33 ล้านบาท และ IH~.IH ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนเฉลียต่อปี (CAGR) อัตรา
ร้อยละ XH.J ในปี HII~-HIIf จากการเพิมของจํานวนผูป้ ่ วยและการเติบโตของรายได้เฉลียต่อครังทีเพิมขึน และรายได้จาก
โครงการสวัสดิ การภาครัฐ ในปี HII~-HIIf จํานวน 388.87 ล้านบาท OIO.fY ล้านบาท และ OJN.Nf ล้านบาท ตามลําดับ
เพิมขึนเฉลียต่อปี (CAGR) อัตราร้อยละ Xe.X
สําหรับงวด ~ เดือน ปี 2558 และ ~ เดือน ปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 501.01 ล้านบาท
และ 575.40 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนอัตราร้อยละ 14.8 เมือเทียบกับงวด ~ เดือน ปี 2558 โดยรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไป
อยู่ที 256.14 ล้านบาท และ 274.26 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึ นอัตราร้อยละ 7.1 จากการเพิมของทังจํานวนผูป้ ่ วยและ
การเติ บโตของรายได้เฉลี ยต่อครังที เพิมขึ น ในส่ วนของรายได้จ ากโครงการสวัสดิ การภาครั ฐงวด ~ เดื อน ปี HIIf และ
งวด ~ เดือน ปี HIIJ เท่ากับ HOO.fN ล้านบาท และ eYX.XO ล้านบาท เพิมขึนอัตราร้อยละ 23.0
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ต้นทุนในการประกอบกิ จการโรงพยาบาล ในปี HII~-HIIf อยูท่ ี INH.YJ ล้านบาท NHH.eX ล้านบาท และ fYH.fH
ล้านบาท ตามลํา ดับ ในส่ วนของต้นทุ น หลักในการประกอบกิ จ การโรงพยาบาล ได้แก่ ค่ าธรรมเนี ย มแพทย์ ต้นทุ นยา
เวชภัณฑ์และวัสดุอืนใช้ไป คิดเป็ นสัดส่ วนเที ยบรายได้รวม ในปี HII~-HIIf อยู่ที ร้อยละ 70.9 ร้อยละ 75.4 ร้อยละ 77.6
เพิมขึนจากการทีบริ ษทั ฯเพิมศักยภาพการให้บริ การและการวางระบบการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ประกอบ
กับผูป้ ่ วยหันมาใช้สิทธิประกันสังคมมากขึนเพือประหยัดค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตามต้นทุนการรักษาพยาบาลในงวด ~ เดือน ปี HIIf และงวด ~ เดือน ปี 2559 จํานวน eJI.eO ล้านบาท
และ OXN.eX ล้านบาท ตามลําดับ โดยสัดส่วนต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเปรี ยบเทียบรายได้รวมในงวด ~ เดือน
ปี HIIJ ปรับลดลงมาอยูท่ ีร้อยละ 71.8 เมือเทียบกับงวด ~ เดือน ปี HIIf อยูท่ ีร้อยละ Nf.e เนืองจาก ผลของการลงทุนปรับปรุ ง
ระบบและเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการดํา เนิ น งานในช่ ว งปี ก่ อ น ทํา ให้ ช่ ว ยประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยและการบริ ห ารต้น ทุ น มี
ประสิ ทธิภาพมากขึน
กําไรสุทธิของบริ ษทั ฯในช่วงปี HII~-HIIf อยูท่ ี XIY.OJ ล้านบาท fO.fe ล้านบาท และ 63.77 ล้านบาท ตามลําดับ
ปรับลดลงโดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายภาษีนิติบุคคลเพิมขึน เนืองจากสิ ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(BOI) หมดอายุในปี 2557 ประกอบกับการรวมผลการดําเนิ นงานขาดทุนของบริ ษทั ย่อยซึ งบริ ษทั ฯเข้าลงทุนในปี HIIN โดย
ถึงแม้ยงั มีผลขาดทุนแต่มีแนวโน้มการปรับตัวดี ขึนอย่างต่อเนื อง ทังนี กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯในงวด ~ เดื อน ปี 2559 อยู่ที
~I.~f ล้านบาท ปรับตัวดีขึนอัตราร้อยละ XOX.~ เมือเที ยบกับงวด ~ เดื อน ปี 2558 ซึ งอยู่ที HN.XJ ล้านบาท เนื องจาก การ
เติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจากการลงทุนเพิมศักยภาพในการรักษาพยาบาล ประกอบกับการบริ หารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ในส่ วนสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559 มีจาํ นวนเท่ากับ
~Xe.NO ล้านบาท X,Xe~.fH ล้านบาท X,YNI.NY ล้านบาท และ X,Xe~.IX ล้านบาท ตามลําดับ โดยการขยายตัวของสิ นทรัพย์ใน
ปี 2556-2558 เฉลียต่อปี อยูท่ ี ร้อยละ eH.O ซึ งหากพิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าการขยายตัวของสิ นทรัพย์จะเพิมขึน
สูงสุดในช่วงปี HIIN เนื องจาก การรวมสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยเข้ามาแสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯภายหลังจากการ
เข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ IH.XN ในปี HIIN
รายการสิ นทรัพย์หลักได้แก่ ลูกหนีสํานักงานประกันสังคม และ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ วันที eX ธันวาคม
HII~ HIIN HIIf และ 30 มิถุนายน 2559 และ มี ลูกหนี สํานักงานประกันสังคมจํานวน Nf.~I ล้านบาท XeI.HX ล้านบาท
XY~.NI ล้านบาท และ 205.76 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุทีลูกหนี สํานักงานประกันสังคม ณ วันที 31 ธันวาคม HIIN 31
ธันวาคม HIIf และ 30 มิถุนายน 2559 เพิมขึนสู ง เป็ นผลมาจากการรวมบริ ษทั ย่อยเข้ามาในงบการเงินรวมปี HIIN ภายหลัง
เข้าลงทุนซือหุน้ บริ ษทั ย่อยร้อยละ IH.XN ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วทังหมด รวมทังยังเป็ นผลกระทบจากการจ่ายเงินให้แก่
โรงพยาบาลภายใต้โครงการประสังคมล่าช้ากว่ากําหนด
ส่ วนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ 30 มิถุนายน 2559 อยูท่ ีจํานวน OeN.Oe
ล้านบาท NIX.Ie ล้านบาท NHX.NJ ล้านบาท และ NYI.YX ล้านบาท ตามลําดับ มีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมร้อยละ NX.e ร้อยละ
~~.X ร้อยละ ~N.X และร้อยละ 62.0 ตามลําดับ ทังนี สัดส่วนของสิ นทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อสิ นทรัพย์รวมลดลงตังแต่ปี HII~
จากการทยอยตัดจ่ายค่าเสื อมราคาสะสม
นอกจากนีบริ ษทั ฯมีค่าความนิยม ณ วันที eX ธันวาคม HIIN และ HIIf จํานวนประมาณ ff ล้านบาท เนื องจากการ
เข้าลงทุนซือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยร้อยละ IH.XN ในปี HIIN ซึงเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวม ณ วันที eX ธันวาคม HIIN HIIf และ
30 มิถุนายน 2559 ร้อยละ N.f ร้อยละ f.H และร้อยละ N.N ตามลําดับ
ส่ วนที 1 ข้อมูลสรุ ป หน้า 9

บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ในส่วนหนีสิ น บริ ษทั ฯ มีหนีสิ นรวม วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559 มีจาํ นวนเท่ากับ
307.71 ล้านบาท 856.12 ล้านบาท 800.57 ล้านบาท และ fHJ.~N ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายการหนี สิ นหลัก ได้แก่ เจ้าหนี
การค้า และเงินกูย้ มื
บริ ษทั ฯมีเจ้าหนี การค้า ณ วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559 เป็ นจํานวน 87.41 ล้านบาท
XOI.eY ล้านบาท XXY.~Y ล้านบาท และ 111.49 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเจ้าหนี การค้าปี HIIN เพิมสู งขึนในอัตราร้อยละ ~~.H
เมือเทียบกับปี HII~ เนื องจาก บริ ษทั ฯรวมเจ้าหนี การค้าของบริ ษทั ย่อยเข้ามาในงบการเงินรวมในปี HIIN ประกอบกับช่วง
ปลายปี HIIN บริ ษทั มีเจ้าหนี คงค้างจากการสังซื อวัคซี นเพือมาบริ การให้แก่ลูกค้ารายหนึ ง ส่ งผลให้ยอดคงค้างสิ นปี HIIN
สูงขึนกว่าปี ก่อนหน้า ทังนี ระยะเวลาชําระหนีเฉลียของบริ ษทั ฯ ณ วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559
คิดเป็ น OO วัน If วัน IN วัน และ Of วัน ตามลําดับ
ณ วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินคงค้าง
เป็ นจํานวน f.YI ล้านบาท I.e~ ล้านบาท XJ.YN ล้านบาท และ 139.89 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที ณ วันที eX ธันวาคม
HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559 มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างเป็ นจํานวน XOJ.~H ล้านบาท 448.81
ล้านบาท I~H.Ne ล้านบาท และ 496.16 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นทีเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญในปี
HIIN เมือเปรี ยบเทียบกับปี HII~ เป็ นผลจากบริ ษทั ฯ กูย้ ืมเพือลงทุนในบริ ษทั ย่อย และจากการนับรวมภาระเงิ นกูย้ ืมของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นภาระหนี รวมของบริ ษทั ฯ ส่ วนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวปี HIIf เพิมขึนจากปี HIIN ในอัตราร้อยละ HI.O
สื บเนืองจากรายการกูย้ มื สถาบันการเงินเพือจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ
วันที eX ธันวาคม HII~ HIIN HIIf และ eY มิถุนายน 2559 มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวน eY~.Ye ล้านบาท HfY.~J ล้านบาท
275.12 ล้านบาท และ eY~.fO ล้านบาท ตามลําดับ ซึงสาเหตุทีบริ ษทั ฯมีส่วนของ ผูถ้ ือหุ ้นลดลง แม้วา่ ผลการดําเนิ นงานจะยัง
สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนือง เป็ นผลมาจากการจ่ายปั นผลอย่างต่อเนืองตลอดช่วงปี HII~-HIIf และงวด ~ เดือน ปี 2559
สรุ ปฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน

หน่ วย

สิ นทรัพย์รวม
หนี สิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้รวม
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ –ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ้นขันพืนฐาน1/
อัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท/หุ้น
เท่า
ร้อยละ
ร้อยละ

หมายเหตุ :

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2556
613.74
307.71
306.03
802.28
806.47
(572.09)
150.49
0.67
X.YX
HI.IO
50.44

งบการเงินรวม
2557

2558

1,136.82
856.12
280.69
949.13
957.72
(722.31)
84.83
100.09
0.44
e.YI
J.~J
28.92

1,075.70
800.57
275.12
1,024.29
1,034.91
(802.82)
63.77
79.19
0.35
H.JX
I.N~
22.95

งวด q เดือน
ปี 2558
N/A
N/A
N/A
501.01
505.17
(395.34)
27.19
34.62
0.15
N/A
N/A
N/A

X/

งวด q เดือน
ปี 25592/
1,136.51
829.67
306.84
575.40
581.36
(417.31)
65.68
70.02
0.31
2.70
11.88
45.15

ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครังที X/HIIf เมือวันที HJ มกราคม HIIf มีมติเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นทีตราไว้จาก XY บาทต่อหุ ้น เป็ น X บาทต่อหุ ้น และ
จ่ายเงินปันผลเป็ นหุ ้น Y.NIYNN หุ ้นเดิมต่อ X หุ ้นปั นผล ดังนันในการคํานวณเปรี ยบเทียบกําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานในปี HII~-HIIf คํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญ
ทีชําระแล้ว HHI ล้านหุ ้น เสมือนบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการดังกล่าวตังแต่ปี HII~
H/
การคํานวณอัตราส่ วนทางการเงินสําหรับงวด ~ เดือน ปี HIIJ ใช้การปรับข้อมูลให้เป็ นเต็มปี (Annualized) เพือการเปรี ยบเทียบ
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