
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จ ากดั (มหาชน)
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ประวตัิความเป็นมาของโรงพยาบาล

3

2500

นายแพทยว์ิทยา ลีละวฒัน ์และ
นางอมรา ลีละวฒัน ์ก่อตั้งคลินิกขนาด
เลก็โดยรู้จกักนัในนามของ คลินิก
“หมอวิทย”์ ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
เพื่อใหบ้ริการรักษาโรคทัว่ไปแก่
ประชาชนในจงัหวดัตรัง

2532

เปิดใหบ้ริการ “อาคารฝากประภา” 
และ ขยายศกัยภาพการใหบ้ริการ
จากจ านวนเตียงจดทะเบียนจาก 25

เตียงเป็น 50 เตียง 

2505

ขยายธุรกิจมาเป็นการ
ใหบ้ริการในรูปแบบ

สถานพยาบาลขนาด 10
เตียงภายใตช่ื้อ “โรง

พยาบาลวฒันแพทยต์รัง” 
ซ่ึงบริหารงานภายใต้

รูปแบบหา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ขยายจากสถานพยาบาล

ขนาด 10 เตียง เป็น 25 เตียง
และเพ่ิมขอบเขตการ

ให้บริการ เช่น  งานห้อง
คลอด และห้องเด็กอ่อน เป็น

ตน้

2518

2534
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร
จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดัเป็นบริษทั

จ ากดั โดยก่อตั้งบริษทั 
โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรัง จ ากดั

2537

เปิดใหบ้ริการ 
“อาคารบุญเลง็ ลีละวฒัน”์
ขยายศกัยภาพการใหบ้ริการ
จากจ านวนเตียงจดทะเบียน
จาก 50 เตียงเป็น 120 เตียง

2553

ก่อสร้างอาคาร
อมรา-วิทยา เมดิคอล 
เซ็นเตอร์ แลว้เสร็จ โดย
ไดรั้บพระกรุณาธิคุณ
จาก
พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้โสมสวลี 
พระวรราชาทินดัดามาตุ
เสด็จทรงเปิดอาคาร
อยา่งเป็นทางการ

2558

จดัตั้งคลินิกเวชกรรม อินเตอร์
เนชัน่แนล ตั้งอยูท่ี่ต  า บลอ่าว
นาง อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี

2559
 จดัตั้ง บริษทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์

อ่าวนาง จ ากดั
 ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 

โดยใชช่ื้อวา่ บริษทั โรงพยาบาล         
วฒันแพทย ์ตรัง จ ากดั (มหาชน) โดยได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 เพื่อ
เตรียมเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 ไดรั้บประกาศนียบตัร จากสถาบนั
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการ
ปฏิบติัตามมาตราฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองศิริราชครบ 60 ปี  (HA ขั้นท่ี 3)

2560
 เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 

225 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้น
บาท

 วนัท่ี 3 ต.ค.2560 เปืดการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยว์นัแรก 
ภายใตช่ื้อ “WPH”

2561

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ก่อตั้งบริษทัยอ่ย 
ในนาม บจก.โรงพยาบาลวฒันแพทย ์
สมุย

 วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เร่ิมใหบ้ริการ
หน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน
ระดบัสูง ซ่ึงเป็น เป็นเครือข่ายของศูนย์
รับแจง้เหตุและสัง่การ ศูนยน์เรนทร 
จงัหวดัตรัง

 เปิดใหบ้ริการโครงการโรงพยาบาล
วฒันแพทย ์อ่าวนาง 4Q/2561

2562

Project in pipeline
 1Q/2562 คาดการณ์เร่ิม

ด าเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงพยาบาลวฒัน
แพทย ์สมุย โดยคาดวา่จะ
เปิดใหด้ าเนินการไดใ้นช่วง 
4Q/2562 

http://www.set.or.th/th/index.html


โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถอืหุ้น

กลุ่มครอบครัวลีละวฒัน์ ผูถื้อหุน้รายอ่ืน

WPH

WPA

71.92% 28.08%

90%

 กลุ่มครอบครัวลีละวฒัน์ จะถือหุน้ใน WPH ประมาณ 71.92%

 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายอ่ืน จะถือหุน้ใน WPH ประมาณ 28.08%

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
300 ลา้นบาท

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
150 ลา้นบาท

4

WPS

99.99%

ทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้160 ลา้นบาท

http://www.set.or.th/th/index.html


มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัพร้อมใหบ้ริการ

มีบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความสามารถ

แพทยป์ระจ า
30 คน (26)

ฝ่ายการพยาบาล
291 คน (266)

ฝ่ายเทคนิคบริการ
30 คน (28)

ฝ่ายเภสัช
15 คน (16)

อ่ืนๆ
133 คน (179)

มีทีมงานบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความสามารถและเพียงพอต่อการ

ให้บริการแก่ประชาชน และเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีแพทยเ์ฉพาะ

ทางครอบคลุมสาขาต่างๆ มากท่ีสุดในจงัหวดัตรัง

จ านวนบุคลากรของบริษัท ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561

มีอุปกรณ์ทางการแพทยท์นัสมยั

บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ท่ีพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงน าเคร่ืองมือทางการแพทยส์มยัใหม่เขา้มา

ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคและอาการของ

ผู ้ป่วยได้แม่นย  ายิ่ง ข้ึน ส่งผลให้โรงพยาบาลวัฒนแพทย ์ตรัง มี

เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยักว่าโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี เช่น 

เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 1.5 Tesla 

เป็นตน้  

5

แพทย ์Part Time 
66 คน (53)



6

ต้นทุนจากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

จ านวนแพทย ์(คน)

26 30 

53 
66 

แพทยป์ระจ ำ แพทย ์Part time

79
96

30-June-2017 30-June-2018



7

ต้นทุนจากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

จ านวนบุคลากรท่ีไม่ใช่แพทย ์เภสชั พยาบาล เทคนิคบริการ (คน)

179
133

30-June-2017 30-June-2018
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัตรัง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยโรงพยาบาลมี
ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยเงินสด และผูป่้วยบริษทัคู่สัญญาและบริษทัประกนั บริษทัก่อตั้ง
เม่ือปี 2534 โดยนายแพทยว์ิทยา ลีละวฒัน์ และ นางอมรา ลีละวฒัน์ โดยได้เร่ิมให้บริการ
รักษาพยาบาล ในรูปแบบคลีนิกตั้งแต่ปี 2500

ขนาดการให้บริการ จ านวนเตียง
120 เตียง

จ านวนหอ้ง
ตรวจ 34 หอ้ง

กลุ่มผู้ถือหุ้น ปัจจุบนักลุ่มผูถื้อหุน้หลกัไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวลีละวฒัน์ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูก่้อตั้งโรงพยาบาล โดย
ถือหุน้อยูป่ระมาณ 71.92% โดยมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายอ่ืน 28.08%

9

บริษทัย่อย
ปัจจุบนับริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 
1. บริษัท โรงพยาบาลวฒันแพทย์ อ่าวนาง จ ากดั (“WPA”) ซ่ึงปัจจุบนัด ำเนินธุรกิจคลีนิก

รักษำพยำบำลท่ีจงัหวดักระบ่ี และอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลใหม่โดยบริษทัฯ ถือ
หุน้อยู ่90% โดยมีผูถื้อหุน้รำยอ่ืนซ่ึงเป็นนกัธุรกิจในพื้นท่ีอีก 10%

2. บริษัท โรงพยาบาลวฒันแพทย์ สมุย จ ากดั (“WPS”) ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งวำงแผนก่อสร้ำง
โรงพยำบำล ซ่ึงตั้งอยูใ่น ต.บ่อผดุ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่99.99% 



ขอบเขตการให้บริการ

1. แผนกอายุรกรรม

10

1.2 แผนกอายรุกรรมสมองและประสาท

1.1 แผนกอายรุกรรมหวัใจ



11

ขอบเขตการให้บริการ

2. แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedics)

1.3 แผนกอายรุกรรมระบบทางเดินอาหาร
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3. แผนกอุบตัิเหตุ

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยปฏิบตัิการการแพทย์ฉุกเฉินระดบัสูง
“ บาดเจบ็ ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669”
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ขอบเขตการให้บริการ (ต่อ)

4. แผนกจกัษุ 5. ศูนย์ MRI 

6. แผนกกมุารเวชกรรม - - -> คลนิิกเดก็ 24 ช่ัวโมง 



ขอบเขตการให้บริการ (ต่อ)

7. แผนกหู คอ จมูก

บริการตรวจวนิิจฉยัและรักษาอาการ

ผิดปกติท่ีเกิดกบัอวยัวะ หูคอ จมูก ทุก

ชนิด โดยแพทยท่ี์ช านาญการเฉพาะทาง 

อาทิ  ปวดหู แมลงเขา้หู โรคน ้ าในหูไม่

เท่ากนั หูน ้ าหนวก การตรวจคดักรอง

การไดย้นิ  ภูมิแพ ้นอนกรน  โรคกรด

ไหลยอ้น  และ โรคไทรอยด ์เป็นตน้

8. แผนกสูต-ินรีเวช

ใหบ้ริการครบวงจรในการตรวจวนิิจฉัย

และรักษาทั้งโรคทัว่ไป และโรคเฉพาะ

ทางของสตรี ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ

สุขภาพ ไปจนถึงการวนิิจฉยัป้องกนั

โรค การฝากครรภแ์ละการคลอดบุตร 

โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางและทีม

พยาบาลวชิาชีพ พร้อมเคร่ืองมือท่ี

สะอาด ทนัสมยั
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9. แผนกผวิหนังและความงาม

ใหบ้ริการป้องกนัและรักษาดา้นผิวหนงั

ทุกรูปแบบ รวมถึงการท าเลเซอร์ผิวหนงั

ในศาสตร์ศลัยกรรมผิวหนงัเพื่อผิวท่ี

สวยงามดว้ยเคร่ืองมือท่ีสะอาดและ

ทนัสมยั พร้อมกบัเสนอวธีิการดูแล

ผิวพรรณใหมี้สุขภาพดีข้ึน โดยแพทย์

เฉพาะทางและบุคลากรผูมี้ประสบการณ์

10. แผนกทนัตกรรม

ใหบ้ริการทางดา้นทนัตกรรมทุก

รูปแบบส าหรับทุกคนใน

ครอบครัวดว้ยเคร่ืองมือทนัตกรรม

ท่ีสะอาด ทนัสมยัโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทนัตกรรม

12. แผนกกายภาพบ าบัด

ใหบ้ริการปรึกษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพส าหรับผูป่้วยท่ีมีภาวะ

ร่างกายเส่ือมสมรรถภาพจากอุบติัเหตุ

หรือการเจ็บป่วยเร้ือรัง โดยนกั

กายภาพบ าบดัวชิาชีพท่ีมี

ประสบการณ์ ดูแลท่านใหบ้รรเทา

จากอาการเจ็บปวด และช่วยใหผู้ป่้วย

กลบัไปใชชี้วติไดต้ามปกติ

13. แผนกไตเทยีม

ใหบ้ริการฟอกเลือด ลา้งไต ดว้ย

เคร่ืองมือท่ีสะอาด ไดม้าตรฐาน 

ส าหรับผูป่้วยไตวายทั้งชนิดเร้ือรัง

และเฉียบพลนั ภายใตส้ภาวะ

แวดลอ้มท่ีอบอุ่น สะดวกสบาย และ

ปลอดภยั

12. ศูนย์เอกซเรย์คอมพวิเตอร์

 เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป (general  x-ray)

 เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ CT SCAN 192 

slices

 เคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นม DIGITAL 

MAMMOGRAM

 เคร่ืองเอกซเรยพ์ิเศษ FLUOROSCOPY

 เคร่ืองอลัตร้าซาวด ์(ULTRASOUND)

13. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ใหบ้ริการตรวจสุขภาพ โดย

โรงพยาบาลวฒันแพทย ์มีความ

พร้อมทั้งในดา้นเคร่ืองมือทาง

การแพทย ์และบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญ



ทีต่ั้งโรงพยาบาล
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 โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรัง ไดก่้อตั้งคลินิกบริเวณอ่าวนาง จงัหวดักระบ่ี 
ภายใตช่ื้อ “คลินิคเวชกรรม อินเตอร์เนชัน่แนล” ซ่ึงมีระยะทางจาก
โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรัง ถึงบริเวณอ่าวนางประมาณ 141 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง  

 ปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินเพื่อขยายขอบเขตการใหบ้ริการ ในอีก 2 พื้นท่ี 
ประกอบดว้ย 

- บริเวณ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี ภายใตช่ื้อ “โครงการ
โรงพยาบาลวฒันแพทย ์อ่าวนาง” โดยห่างจากหนา้หาดอ่าวนาง ประมาณ 3 
กิโลเมตร

- บริเวณ ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภายใตช่ื้อ “โครงการ
โรงพยาบาลวฒันแพทย ์สมุย” โดยห่างจากหนา้หาดเฉวง ประมาณ 6 กิโลเมตร

กลุ่ม โรงพยาบาลวฒันแพทย์ 
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คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท



ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัและมีช่ือเสียงมาอยา่งยาวนาน1

มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัพร้อมใหบ้ริการ2

สามารถรองรับผูป่้วยครอบคลุมจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีส าคญั เช่น กระบ่ี ภูเกต็ สตูล พทัลุง     
นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี

มีนโยบายในการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืโดยใหบ้ริการประชาชนอยา่งมีคุณภาพ4

19

มีแพทยเ์ฉพาะทางท่ีครอบคลุมหลากหลายอนุสาขา สามารถโยกยา้ยกนัไดภ้ายในกลุ่มกิจการ5

มีหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง ซ่ึงเป็นเครือข่ายของศูนยรั์บแจง้เหตุและสัง่การ    
ศูนยน์เรนทร จงัหวดัตรัง หรือท่ีรู้จกัในนาม 1669

3

6



เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัและมีช่ือเสียงมาอยา่งยาวนาน1

ใหบ้ริการแก่ประชาชนมากวา่ 60 ปี

เป็นโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในจงัหวดัตรัง

และจงัหวดัใกลเ้คียงมาอย่างยาวนาน โดยให้บริการดา้น

การรักษาพยาบาลมาเป็นเวลากว่า 60 ปี จึงเป็นท่ีเช่ือถือ

ไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัตรังและพื้นท่ีใกลเ้คียง

เป็นจ านวนมาก

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจงัหวดัตรัง

ปัจจุบนัโรงพยาบาลสามารถรองรับผูป่้วยในไดสู้งถึง 120 เตียง 

พร้อมทั้งหอ้งตรวจผูป่้วยนอกกวา่ 34 หอ้ง

20
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ภูเกต็

กระบี่

เกาะพพีี

เกาะลนัตา

3 สามารถรองรับผู้ป่วยครอบคลมุจังหวดัและสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั เช่น กระบ่ี สตูล สุราษฎร์ธานี

ใหบ้ริการครอบคลุมสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียงท่ีส าคญั

เกาะสมุย

เกาะลนัตา

เกาะพีพี

ตะรุเตา
เกาะหลีเป๊ะ

นครศรีธรรมราช



มีนโยบายในการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืโดยใหบ้ริการประชาชนอยา่งมีคุณภาพ4

มุ่งเนน้การใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ

 บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัในการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยมุ่งเนน้การ

ให้บริการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นกนัเอง เน้นความปลอดภยั 

โดยไดย้ดึถือปฏิบติัมาอยา่งยาวนาน

 โรงพยาบาลให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยกลั่นกรองมาจาก ระบบ

ภายในองค์กรท่ีดี รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การฝึกอบรม

พนกังานท่ีมีคุณภาพ น าไปสู่การส่งมอบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

มุ่งเนน้ความปลอดภยัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

ไดรั้บมาตรฐาน HA ขั้นท่ี 3 

 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและระบบในการปฏิบัติงานสามารถ

ให้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการน า เอา

มาตรฐานต่างๆมาเป็นเค ร่ืองมือในการควบคุมและดูแล โดย

โรงพยาบาลได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล ในการปฏิบติัตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชครบ 60 ปี  (HA : Hospital 

Accreditation ขั้นท่ี 3 ) เม่ือ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้รับการรับรองโดยบริษทัประกนัภยัรายใหญ่ 

ให้เขา้ร่วมโครงการ Pilot Preferred Provider ซ่ึงไดป้ระโยชน์ในการ

ลดระยะเวลาในการเคลมประกนั และเป็นเพียงโรงพยาบาลเพียงแห่ง

เดียวในจงัหวดัตรังท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว

22



รายการน าเสนอ

สรุปขอ้มูลทางการเงิน

ขอ้มูลบริษทั1

ภาพรวมธุรกิจ2

โครงการในอนาคต

3

4

23



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัท

ฐานะทางการเงนิ :เติบโตอยา่งต่อเน่ือง อตัราหน้ีสินต่อทุนอยูใ่นระดบัต ่า

24
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สินทรัพย ์    (ลำ้นบำท) หน้ีสิน (ลำ้นบำท) ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลำ้นบำท) D/E (เท่ำ)



สรุปฐานะทางการเงนิทีส่ าคญั
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สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยร์วม ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และส่วนของผูถื้อหุน้
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ผลการด าเนินงาน : รายได้และก าไรสุทธิรวมปรับเพิม่สูงขึน้ 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัท
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รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล (ลำ้นบำท) ก ำไรส ำหรับปี (ลำ้นบำท) อตัรำก ำไรสุทธิ (%)



รายได้จากการให้บริการ
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305.4 363.2 332.7 

79.3 84.5 
175.9 204.8 

171.2 
178.8 200.7 

47.6 50.7 

96.7 
104.2 

64% 67%
62% 62% 62% 65% 66%

2015 2016 2017 2Q17 2Q18 1H17 1H18

ผูป่้วยใน (IPD) ผูป่้วยนอก (OPD) สดัส่วน IPD
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รายได้ชาวไทย: ชาวต่างชาต ิ

รายได้จากการให้บริการ

2.6%
9.0% 12.6% 8.8% 9.4%

16.7% 20.5%

2015 2016 2017 2Q17 2Q18 1H17 1H18

ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ สัดส่วนตปท.
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รายได้จากการให้บริการ

สัดส่วนกลุ่มลูกค้า ณ 30 ม.ิย. 61

กลุ่มลูกค้าเงนิเช่ือส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัทประกนัชีวติ

56%
44%

กลุ่มลูกค้าเงนิสด กลุ่มลูกค้าเงนิเช่ือ

76 (60,16)

บริษทัคู่สัญญำ 
-ประกนัชีวติ
-พรบ.
-กยท.

ลูกคำ้ทัว่ไป
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ขอ้มูลการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) ขอ้มูลการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยใน (IPD)

ข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

1,550 
1,637 

1,743 
1,814 

2,006 

1,813 

2,007 

2015 2016 2017 2Q17 2Q18 1H17 1H18

จ ำนวนกำรใชบ้ริกำร - ผูป่้วยนอก

รำยไดเ้ฉล่ียต่อคร้ัง- ผูป่้วยนอก

21,510 

27,304 
30,453 29,387 

32,013 33,116 
35,942 

2015 2016 2017 2Q17 2Q18 1H17 1H18

จ ำนวนกำรใชบ้ริกำร-ผูป่้วยใน รำยไดเ้ฉล่ียต่อคน - ผูป่้วยใน



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัท

31

ต้นทุนในการประกอบกจิการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%)
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ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (ลำ้นบำท)
อตัรำค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได ้(ลำ้นบำท)



รายการน าเสนอ

สรุปขอ้มูลทางการเงิน

ขอ้มูลบริษทั1

ภาพรวมธุรกิจ2

โครงการในอนาคต

3

4

32



โครงการในอนาคต

33

2561

2562
2563

โครงการโรงพยาบาลวฒันแพทย์ อ่าวนาง
( เปิดให้บริการ 4Q/2561)

โครงการโรงพยาบาลวฒันแพทย์ สมุย
( คาดการณ์เปิดให้บริการ 4Q/2562)

โครงการขยายโรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง
- อำคำรแห่งใหม่ขนำด 7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 4,000 ตำรำงเมตร คำดกำรณ์เปิด 1Q2563
- อำคำรแห่งใหม่ขนำด 6 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 8,000 ตำรำงเมตร คำดกำรณ์เปิด 4Q2563



โครงการสร้างโรงพยาบาลวฒันแพทย ์อ่าวนาง จ.กระบ่ี

ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ

บริษทัฯ วางแผนขยายขอบเขตการใหบ้ริการท่ีอ่าวนาง กระบ่ี โดยการสร้าง

โรงพยาบาลวฒันแพทย ์อ่าวนาง ขนาด 59 เตียง (ภายใตบ้ริษทัยอ่ย บจก.โรงพยาบาล

วฒันแพทย ์อ่าวนาง) บนท่ีดินขนาด 9 ไร่ โดยสร้าง 2 อาคาร ไดแ้ก่

1. อาคารบริการผูป่้วยขนาด 4 ชั้น พ้ืนท่ี 8,177 ตารางเมตร โดยการใหบ้ริการ

ประกอบดว้ย

 ชั้น 1 ผูป่้วยนอก ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ รังสี  บริการการแพทยฉุ์กเฉิน

 ชั้น 2 ผูป่้วยวกิฤต 2 เตียง บริการหอ้งผา่ตดั ทนัตกรรม กายภาพบ าบดั เทคนิค

การแพทย ์ไตเทียม

 ชั้น 3-4 หอ้งพกัผูป่้วยจ านวน 56 เตียงและหอ้งเด็กป่วย 1 เตียง

2. อาคารสนบัสนุนการใหบ้ริการขนาด 1 ชั้น พ้ืนท่ี 1,500 ตารางเมตร 

รายละเอียดการลงทุน

รูปแบบโครงการ

รายละเอยีดการลงทุน จ านวนเงนิโดยประมาณ               
(ล้านบาท)

1 ท่ีดิน (ด าเนินการจดัซ้ือแลว้) 68.5

2 โครงสร้างอาคาร 138.5

3 งานระบบ 33.5

4 งานตกแต่งภายใน 64.0

5 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส านกังาน 18.0

6 ระบบสารสนเทศ 10.0

7 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67.5

8 เงินทุนหมุนเวยีน 50.0

รวม 450.0

1

คาดการณ์ช่วงเวลาเปิดใหบ้ริการ

เฟส 1 :
ไตรมาส 3
ปี 2561

เฟส 2 : 
ไตรมาส 2
ปี 2563

รวม

จ านวนหอ้งตรวจ 10 หอ้ง 6 หอ้ง 16 หอ้ง

จ านวนเตียง 29 เตียง 28 เตียง 57 เตียง

หอ้งผูป่้วยวกิฤติ 2 เตียง - 2 เตียง

34
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โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลวฒันแพทย ์อ่าวนาง จ.กระบ่ี1
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โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลวฒันแพทย ์อ่าวนาง จ.กระบ่ี1
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โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลวฒันแพทย์ อ่าวนาง จ.กระบี่1

รายงาน ความคืบหน้าโครงการ

90%
งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

40%
งานก่อสร้างอาคาร support

70%
งานระบบปรับอากาศ

60%
งานระบบสาธารณูปโภค

80%
งานระบบก๊าซทางการแพทย์

40%
งานตกแต่งภายในอาคาร
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โครงการสร้างโรงพยาบาลวฒันแพทย ์สมุย จ.สุราษฎร์ธานี2

ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ

บริษทัฯ วางแผนขยายขอบเขตการใหบ้ริการท่ีเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีโดย
การสร้างโรงพยาบาลวฒันแพทย ์สมุย ขนาด 29 เตียง (ภายใตบ้ริษทัยอ่ย บจก.
โรงพยาบาลวฒันแพทย ์สมุย) บนท่ีดินขนาด 6 ไร่ 3 งาน โดยบริษทัฯวางแผน
สร้างอาคาร ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อยรวมประมาณ 5,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 

อาคารบริการผูป่้วยขนาด 3 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 5,000 ตารางเมตร โดยการ
ใหบ้ริการประกอบดว้ย

ชั้น 1 ผูป่้วยนอก  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ  รังสี  บริการการแพทยฉุ์กเฉิน และ
ส่วนสนบัสนุนการบริการ

ชั้น 2    ผูป่้วยวกิฤต 4 เตียง หอ้งผา่ตดั เทคนิคการแพทย ์หอ้งพกัผูป่้วย 9 เตียง 
ชั้น 3    หอ้งพกัผูป่้วย จ  านวน 16 เตียง

รายละเอียดการลงทุน

รูปแบบโครงการ คาดการณ์ช่วงเวลาเปิดใหบ้ริการ

รายละเอยีดการลงทุน จ านวนเงินโดยประมาณ (ลบ.)          
1 ท่ีดิน (รวมค่าธรรมเนียม) 220.00
2 โครงสร้างอาคาร 74.39
3 งานระบบ 19.5
4 งานตกแต่งภายใน 34.75
5 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส านกังาน 9.77
6 ระบบสารสนเทศ 4.94
7 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36.65
8 ค่าใชจ่้าย อ่ืนๆ 25.00

รวมทั้งส้ิน 425.00

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนห้องตรวจ จ านวนเตียง ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

เปิดด ำเนินกำร 1Q2563 8 ห้อง 25 เตียง 4 เตียง

*** เม่ือวนัท่ี 19 มี.ค. 2561 จดทะเบียนจดัตั้ง บจก.โรงพยำบำลวฒันแพทย ์สมุย
ดว้ยทุนจดทะเบียน 160.0 ลบ. (ช ำระเตม็จ ำนวน)

*** เดือนพ.ค. 2561 ด ำเนินกำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดินส่วนท่ีเหลือและจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินทั้งหมดมำเพื่อโครงกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลวฒันแพทย ์สมุย



การเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

จ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวของ จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2559 อนัดบันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมา จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2558 - 2559
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โครงการขยายโรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรัง3
ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ

โครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง คาดการณ์เปิดให้บริการ เงนิลงทุนโดยประมาณ

1 สร้างอาคารแห่งใหม่ขนาด 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อย 4,000 ตารางเมตร 4Q2561 - 4Q2562 1Q2563 140 ลา้นบาท

2 สร้างอาคารแห่งใหม่ขนาด 6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อย 8,000 ตารางเมตร 3Q2562 - 4Q2563 4Q2563 298 ลา้นบาท

3 ปรับปรุงอาคารเดิม 4Q2561 - 4Q2563 4Q2563 25 ลา้นบาท

รวม 463 ล้านบาท

1. อาคาร 7 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อย 4,000 ตารางเมตร 2. อาคาร 6 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อย 8,000 ตารางเมตร 3. ปรับปรุงอาคารเดิม

บริษทัฯวางแผนขยายศกัยภาพการใหบ้ริการ โดยลงทุนสร้าง
อาคารแห่งใหม่ขนาด 7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 4,000 ตารางเมตร 
เพื่อใหบ้ริการแก่ผูป่้วยดงัน้ี 
 ชั้นใตดิ้น หอ้งเตรียมอาหาร หอ้งอาหารพนกังาน
 ชั้น 1 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม
 ชั้น 2 ศูนยต์รวจสุขภาพแบบครบวงจร
 ชั้น 3 คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกตา
 ชั้น 4 ศูนยเ์วชศาสตร์ส าอาง ชะลอวยั  ทนัตกรรม
 ชั้น 5-6 หอ้งอาหาร หอ้งพกัแพทยแ์ละหอ้งประชุม

รายละเอยีดการลงทุน จ านวนเงนิ
โดยประมาณ               

1 โครงสร้างอาคาร 60.0

2 งานระบบ 18.0

3 งานตกแต่งภายใน 32.0

4 ระบบสารสนเทศ 1.0

5 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24.0

6 อ่ืนๆ 5.0

รวม 140.0

รายละเอยีดการลงทุน จ านวนเงนิ
โดยประมาณ               

1 โครงสร้างอาคาร 148.5

2 งานระบบ 33.5

3 งานตกแต่งภายใน 64.0

4 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส านกังาน 8.0

5 ระบบสารสนเทศ 4.0

6 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40.0

รวม 298.0

บริษทัฯ วางแผนสร้างอาคารแห่งใหม่  บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ
ปัจจุบนัของโรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรัง เพื่อรองรับการขยายเตียง
ผูป่้วยจ านวน 80 เตียง และเตียง ICU จ านวน 10 เตียง และห้องผูป่้วย
วิกฤตหวัใจ 2 เตียง เพ่ือให้บริการแก่ผูป่้วยดงัน้ี 
 ชั้น 1 แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกศลัยกรรม กระดูกและขอ้
 ชั้น 2 ห้องผา่ตดั ห้องคลอด ห้องผูป่้วยวิกฤต ห้องผูป่้วยวิกฤต

หวัใจ
 ชั้น 3-6 ห้องพกัผูป่้วย 80 เตียง

ปรับปรุงอาคารท่ีใหบ้ริการผูป่้วยในปัจจุบนั ภายใต้
งบประมาณในการด าเนินงานทั้งส้ินจ านวน 25 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
1) ปรับปรุงอาคารบุญเลง็ ลีละวฒัน ์

 ชั้น 1 ปรับปรุงเป็นคลินิกอายุรกรรมสมองและอายุร 
กรรมหวัใจ 

 ชั้น 2 ปรับปรุงเป็นคลินิกเบาหวาน ความดนั และ
ผูสู้งอายุ

 ชั้น 3 – 7 ปรับปรุงหอ้งพกัผูป่้วย ส่งผลใหจ้ านวน
หอ้งพกัผูป่้วยเพิ่มข้ึน  5 เตียง  

2) ปรับปรุงอาคารฝากประภา เพิ่มคลินิกเด็กดี  และคลินิกโรค
ภูมิแพ้

3) ปรับปรุงอาคารอมรา–วิทยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 เป็น
พื้นท่ีผูป่้วยวิกฤตระดบัปานกลาง และศูนยส่์องกลอ้ง
ทางเดินอาหาร ชั้น 3 – 6 เป็นอาคารหอ้งพกัผูป่้วยหวัใจและ
อายุรกรรม
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รำยงำนกำรใชเ้งินเพ่ิมทุน
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 หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการใช้เงนิ

จ านวนเงนิที่

จดัสรรตาม

วัตถุประสงค์

จ านวนเงนิที่ใช้  

ไปจนถึงวันที่     

30 มถุินายน 2561

จ านวนเงนิ

คงเหลือ ณ วันที่ 

30 มถุินายน 2561

(1) เงินลงทนุโครงกำรโรงพยำบำลวฒันแพทย ์สมุย ประมำณ 134.74 134.74 0.00

(2)  เงินลงทนุขยำยโรงพยำบำลวฒันแพทย ์ตรัง

และ/หรือ สนบัสนุนทำงกำรเงินเพ่ือกำรก่อสร้ำง

และเงินทนุหมุนเวียนแก่บริษทัย่อย

ประมำณ 100 - 150  100.00 0.00

(3) ช ำระคืนเงินกู ้และ/หรือ เงินทนุหมุนเวียนใน

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือเงินลงทนุ

ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรแพทย์

ส่วนท่ีเหลือจำก (1) 

และ (2) ขำ้งตน้

314.79 0.00

รวม 549.53 549.53 0.00

* ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ได้มีมตใิห้เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ โดยเปล่ียนจากการ “เพิ่มทนุและชําระ
คา่หุ้นในบริษัทย่อย บจก.โรงพยาบาลวฒันแพทย์ อ่าวนาง จํานวน 155.0 ลบ. เป็น เงินลงทนุในโครงการโรงพยาบาลวฒันแพทย์ สมยุ 134.74 ลบ.” 
ทัง้นี ้ก่อนปรับเปล่ียนวตัถปุระสงค์ในข้อ (1) ทางบริษัทฯได้ใช้เงินบางสว่นในการจา่ยชําระคา่หุ้น ในบริษัทย่อย บจก.โรงพยาบาลวฒันแพทย์ อ่าวนาง 
จํานวน 20.26 ลบ.” 
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