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ปี 2564 เป็นอีกปีที่เราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้ปฏิเสธ

ไม่ได้เลยว่าการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนนั้น ได้รับผลกระทบไม่ต่างกับธุรกิจอื่นๆ แต่สำหรับ บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์

เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ) หรือ IMH ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ Covid-

19 ได้อย่างทันท่วงที เช่น การเปิดให้บริการตรวจโควิด แบบ ATK และ แบบ RT-PCR ทั้งแบบ ให้บริการตรวจภายในโรงพยาบาล และ 

บริการตรวจแบบกลุ่ม ถึงบริษัทและโรงงาน ของลูกค้า นอกจากนี้ ทาง โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ( IMH) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

สถานพยาบาลของทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับ ลูกค้า บริษัท และ บุคคลทั่วไป 

ซึ่งฉีดไปแล้วประมาณ 400,000 โดส ในปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ในปี 2564 นี ้ โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ( IMH) ได้มุ ่งเป้าในการ M&A โดยเข้าซื ้อกิจการทั ้งหมด 100%                  

ของ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 100 เตียง ตั้งติดริมถนนสุขสวัสด์ิ 36 เดินทางสะดวก ให้บริการรักษาโรค

ทั่วไป ทั้งคนไข้บัตรทอง ประกันสังคม และ เงินสด ซึ่งในสถานะการณ์โควิดในช่วงปีนี้ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ มุ่งรับผิดชอบคนไข้             

โควิดเป็นหลัก นอกจากนี้ทาง โรงพยาบาล ยังได้รับภารกิจสำคัญในการบริหาร “ศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะร่วมกับเครือข่าย

อสังหาริมทรัพย์ไทย” ขนาด 200 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยเคสสีเขียว อีกด้วย 

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมถึงทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานทุกท่านที่ร่วมแรง

ร่วมใจทุ่มเทดูแลให้บริการรักษาพยาบาลผู้มารับบริการอย่างใส่ใจเสมือนบุคคลในครอบครัว ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้

เสียทุกภาคส่วน คือ ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และ ซัพพลายเออร์ ตลอดมาโดยเราจะมุ่งมั่นบริหารกิจการ

ด้วยคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และด้วยจรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป 
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1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 
 

 โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ เริ่มต้นขึ้นในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ได้จัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล 
แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพใน และนอกสถานที่ ต่อมาในปี 2540 ได้จัดตั้งบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นต์เตอร์ จำ กัด 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 ปี 2561 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จนกระทั่งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 107.5 ล้านบาท 
แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท และหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 27.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน (IPO) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ 
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)  

 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (MAI) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า (IMH) 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง ซึ่งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ 36 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” IMH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อดำเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพใน และนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน                  

ในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2539 จำนวน 1 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอำนาจควบคุม คือ ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์ และ  

นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ  

1.1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการนำ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่พิจารณาและ
ทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ ปี ซึ ่งในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร  ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้คง วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 

บริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้นำการให้บริการ การตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ และการตรวจทางด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจรนอกสถานที่ ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

ค่านิยม 
       ถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจ 

พันธกิจ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้า

เลือกใช้บริการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีชั้นสูง นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการตรวจสุขภาพ และ
นวัตกรรมการตรวจสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันสูงสุดทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ 

เปา้หมายการดำเนินธุรกิจ 

จากประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกว่า 23 ปี จะนำหลักวิชาการ และประสบการณ์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจสุขภาพ และสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูงสุด ดั่งคำมั่นที่ว่า “คุณธรรมนำวิชาการ 
เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย” เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลด้านการตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ และตรวจทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นนำ          
ที่มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่มากที่สุดในประเทศไทย 

1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีส่ำคญั 

ปี 2539 : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ IMH) จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1.00 ล้านบาท  

ปี 2540 : บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โดยส่วนที่
เหลือถือโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง ทั้งนี้แอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์ และมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (Specimen) 
จากผู้ว่าจ้างที่เป็นสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ต่างๆ 

ปี 2548 : บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปสู่การ
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจวัดสารมลพิษ
บริเวณสถานประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภคและ
บริโภค รวมถึงน้ำทิ้ง น้ำผิวดิน เป็นต้น โดยแอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 : เมื ่อวันที ่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทเพิ ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดย
หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ยังคงถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ปี 2551 : บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท อินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26.00 และถือหุ้นโดย
กลุ่มประสิทธิ์ดำรงในส่วนที่เหลือ เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Automated External Defibrillator) เป็นต้น 
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ปี 2553 : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัท อินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้าน
บาท เป็น 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 81.50 ของทุนจดทะเบียน 

ปี 2554 : บริษัทฯ ได้ยกระดับการให้บริการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งในและนอกสถานที่ โดยบริษัทฯได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเน้นการให้บริการตรวจ
สุขภาพ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

 : เมื ่อวันที ่ 2 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ เพิ ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดย
หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ยังคงถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ปี 2555 : บริษัทย่อย ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2008              
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่
รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานส่วนห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับสากล 

ปี 2558 : เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน    
แอคคิวฟาส และอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัทตามลำดับ และ
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.83 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
58,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของแอคคิวฟาส และอินเตอร์
เมดวัสดุภัณฑ ์

 : เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ ์ดำรง ทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท 
จำนวน 49,559 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ 6 ราย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวประสิทธิ์ดำรง 
ลดลงเหลือร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ บริหารจัดการ
ระบบควบคุมภายใน โดยราคาที่ทำการซื้อขาย คิดจากมูลค่าทางบัญชี (Book value) จากงบการเงิน
ภายในปี 2557 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 68.74 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน 

ปี 2559 : บริษ ัทฯ ได ้ดำเน ินการจดทะเบียนเล ิกอ ินเตอร์เมดวัสด ุภ ัณฑ์ เม ื ่อว ันที ่  30 ธ ันวาคม 2559                    
สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบ
ความสำเร็จมากนัก และอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์มีรายได้จากการขายลดลง 
 

ปี 2560 
 
 
 
 

: ในเดือนกันยายน บริษัทย่อยยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการระดับ
สากล จึงได้ขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการ
ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 
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 : ในวันที่ 1 กันยายน  มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากทุนจดทะเบียน 5.83 ล้านบาท เป็นจำนวน 80.00 ล้านบาท เป็นหุ้น
จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น 

 : ในวันที่ 1 ธันวาคม โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง คือนายนิมิต 
ประสิทธิ์ดำรง และนางวนิดา ประสิทธิ์ดำรง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ จำนวน 63,997 หุ้น 
และนางสาว วิมาลา สกุลบุญราศี จำนวน 15,999 หุ้น ทำให้กลุ่มประสิทธิ์ดำรง มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทลดลงเหลือร้อยละ 5 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 40.00 ล้านบาท 

ปี 2561 : ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้าน
บาท และหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 27.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) 
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

 : ในวันที่ 3 กันยายน 2561 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดย นายอำนาจ ประสิทธิ์
ดำรง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ จำนวน 3,299,600 หุ้น ทำให้นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 2.94 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 8.25 
ล้านบาท 

 : ในเดือนตุลาคม บริษ ัทย่อยได้ร ับการต่ออายุมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัต ิการจากเดิม               
ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ซึ่งลูกค้าบางรายได้ระบุเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัทใน
การรับงาน จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับงานของบริษัทมากขึ้น 

ปี 2562 : ในเดือน ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีการร่วมลงนาม ในสัญญาส่วนแบ่งรายได้ ภายใต้โครงการตรวจ
สุขภาพคัดกรองความเสี ่ยง กับโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม 2 แห่ง โดยให้สามารถเริ่ม
ให้บริการได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2565  

 : ห้องปฎิบัติการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ระยะเวลาในการ
รับรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 ด้านห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐาน
ห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลงานบางสถานประกอบการที่มี
ข้อกำหนดด้านมาตรฐานห้องปฎิบัติการ 
 

 : บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัล “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยโรงพยาบาลได้รับเกียรติบัตรนี้ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคาและ
ค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

:        ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)  
       (“บริษัทฯ”) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า (IMH)  

ปี 2563 : บริษัทฯ มีการ Renovate ส่วนบริการแผนกผู ้ป่วยนอก (OPD) ของสำนักงานใหญ่ ห้องเวช
ระเบียน, ห้องจ่ายยา, ห้องตรวจการได้ยิน, ห้องตรวจ, ห้องตรวจภายใน, ห้องส่งเสริมสุขภาพ, 
ห้องพักผู้ป่วยใน, ห้องเจาะเลือด, ห้องเอกซ์เรย์, และในส่วนของ Lobby เป็นต้น 
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 : บริษัทฯ ได้เปิดบริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 ทั้งแบบ Drive-Thru และแบบการให้บริการถึง
บ้าน พร้อมทั้งมีบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 

 : ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ Vaccine Plus by IMH 
กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 : บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 
2563 เป็นต้นไป 
 

 : ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จับมือ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก รับบริหารพื้นที่ชั้น 4 ของ                                
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกค้า Office และ ลูกค้าพรีเมี่ยม 
ใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซปต์ “IMH ASOKE” 
 

ปี 2564 : ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ 
(โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 100 เตียง) จำนวน 360,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 161,000 บาท 
ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 
 

 : ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก 
"ซิโนฟาร์ม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบละเอียด 
(lgG ll Quanti) เพื่อเจาะกลุ่มผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19  
 

 : ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" 
รอบประชาชนทั่วไป ของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 

 : ในวันที่ 16 กรกฎาคม2564 บริษัทฯ ได้เปิดจุดฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบประชาชนทั่วไป ของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย (พญาไท) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า 
BTS อารีย์ และสะพานควาย  
 

 : ในวันที่ 2 สิงหาค 2564 รพ. ประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ได้เข้าบริหาร "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย
โควิดเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมกับ เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ไทย" โดยศูนย์พักคอยดังกล่าวตั้งอยู่พื้นที่
บริเวณโกดังคลังสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ของ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ถ.ราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ โดยนำพื้นที่ดังกล่าวมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อยกระดับ้โควิด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 
200 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 100 เตียง และผู้ป่วยหญิง 100 เตียง 
 

:      คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน 
       (Treasury Stock) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท 
       จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 1.4% ของหุ้นทีจ่ำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมระยะเวลา 
       6 เดือน ตั้งแต่ 14 กันยายน 2564 - 11 มีนาคม 2565 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 107,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,500,000 หุ้น                  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 107,500,000 บาท 
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 อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยง             
บางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง 

รางวัลและเกียรติคุณดา้นคณุภาพและมาตรฐานการดำเนนิงานของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ 

• ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี และรางวัลความดี

ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2564 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จาก ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี                       

ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 

• ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เข้ารับประกาศนียบัตร หลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบญัญตัิ           

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กระทรวงยุติธรรม (รุ่นที่ 26) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

• ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เข้ารับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็ม หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ

มั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 12 (มส. 12) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กัฟเวิร์นเมนต์ คอมเพล็กซ์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ 

1.1.3  การใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุเปน็ไปตามวัตถปุระสงค์หรือไม ่
 บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และนักลงทุนทุกประการ 

 1.1.4  ข้อผูกพันทีบ่ริษัทฯ ให้คำมัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไข
การอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรพัย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) 
 หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 

49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 1.1.5  สถานที่ตั้ง 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดฯ”  
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ประกอบกิจการตรวจสุขภาพใน และนอกสถานที่ 
สถานที่ตั้ง   442 ถนนบาง แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
ลักษณะสถานพยาบาล  โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์  
จำนวนเตียง   3 เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท   0107561000269 
โทรศัพท์    02-865-0044-49 
โทรสาร    02-410-4284 
Website    www.intermedthai.com 
E-mail    info@intermedthai.com 
ทุนจดทะเบียน   107.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 107.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า 

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 26 ธันวาคม 2562 
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 18 ธันวาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562 
ตัวย่อหลักทรัพย์   IMH 

http://www.intermedthai.com/
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1.2  ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ให้บริการทางการแพทย์ (2) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3) ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง 

        1.2.1  โครงสร้างรายได้ในปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

โครงสร้างรายได้ 
ดำเนิน 

การโดย 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์        
-  รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี/1 บริษัท 156.78 46.58 95.68  39.41 69.85 7.33 
-  รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน บริษัท 43.08 12.80 31.83  13.11 33.28 3.49 
-  รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว บริษัท 15.18 4.51 9.41  3.88 9.83  1.03 
-  รายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน บริษัท 46.91 13.93 44.22  18.22 81.84 8.59 
- รายได้จากการให้บริการตรวจเชื้อ/ภูมิ COVID-19      102.71 10.78 
-  รายได้จากการขายชุดตรวจ      4.49 0.47 
-  รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ/2 บริษัท 24.75 7.35 34.49  14.21 6.80 0.71 
2. รายได้จากธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม        

- รายได้จากการให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  บริษัทย่อย 19.60 5.82 11.22 4.62 5.90 0.62 

- รายได้จากการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ/3 บริษัทย่อย 27.62 8.21 11.36 4.68 4.93 0.52 
3. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล บริษัทย่อย       
- รายได้ค่ารักษาOPD      5.50 0.58 

- รายได้ค่ารักษาIPD      13.69 1.44 

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)      428.02 44.92 

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม      175.24 18.39 

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน      0.55 0.06 
4. รายได้อื่น  2.69 0.80 4.54 1.87 10.25 1.08 

รวมรายได้  336.61 100.00 242.75   100.00 952.88 100.00 
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท 
หมายเหตุ /1 ประกอบด้วยรายได้การตรวจสุขภาพประจำปี และรายได้จากการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง 
 /2 บริการทางการแพทย์อื่นๆ:  รายได้จากการให้บริการแพทย์ ตรวจรักษาคนไข้นอก (OPD) สำรวจโรงงานและบริการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เป็นต้น 
 /3 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ: รายได้จากการตรวจคุณภาพน้ำ รายได้จากการตรวจสภาพอากาศปล่องระบาย และรายได้จากการตรวจสภาพบรรยากาศทั่วไป  เป็นต้น 
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1.2.2  ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ ์

 (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

• ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Service) 

 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอา
ชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง และการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถ
ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านรถเอ็กซ์เรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ โดย มีสาขา
สำนักงานใหญ่ที่ถนนบางแวก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) , 
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี (อ.เมืองชลบุรี), ชลบุรี 2 (อ.พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการตรวจสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลักสูตรอื่นๆ เป็นต้น 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์แยกสาขา 

รายได้จากการใหบ้ริการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์  262.55 100.00 238.21 100.00 319.64 33.91 
 รายได้จากการประกอบกิจการ 
 โรงพยาบาล/2 

- - - - 623.00 66.09 

 รายได้จากสาขาย่อย/1 91.57 34.88 40.83 17.14 43.68 4.77 

หมายเหตุ : /1 สาขาชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี), สาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง), สาขาระยอง, สาขาปทุมธานี สาขาอยุธยา และสาขาอโศก (1ม.ค.2564-31 ก.ค.2564) 
/2 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด 

โดยขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพของบริษัทนั้น เมื่อดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว บริษัทจะทำการวิเคราะห์ ออกผลการตรวจ
สุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และส่งผลให้บริษัทลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่เข้าให้บริการตาม
ความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้ารับบริการ ในกรณีลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปและมีรายการตรวจสุขภาพที่ไม่ซับซ้อน เช่น การให้บริการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้างานจะสามารถรอรับผลได้ภายในวันนั้นหรือสามารถส่งผลให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ 

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการได้ ดังนี้ 

1) บริการตรวจสุขภาพประจำปี 
บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ด้วยโปรแกรม

ตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแต่ละช่วงอายุ ทั้งนี้ บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน 4 โปรแกรม ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสม
กับผู้เข้ารับการบริการครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสี่ยง รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมตามแต่ที่ลูกค้ากำหนด 
ประกอบกับบริษัทยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง โปรแกรมตรวจเตรี ยมความพร้อมการ
มีบุตร โปรแกรมตรวจเฝ้าระวังโรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจติดตามภาวะการอักเสบจากอนุมูลอิสระ เป็นต้น อนึ ่งโดยทั ่วไป
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ลูกจ้าง  

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฏหมายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง โดยกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างที่มีลักษณะการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง 
ดังนี้ 
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2)  บริการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีรายการตรวจตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีการปฏิบัติงานที่มี

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกัมมันตภาพรังสี รวมถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี ควา มร้อน 
ความเย็น ความสั่นสะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการตรวจหาระดับสารเคมีใน
เลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและปอด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รับ
ลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์เพื ่อประเมินภาวะสุขภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั ้งนี ้ กลุ ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ตัวอย่างการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
  
 
 

3)  บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 
บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานซึ่งมีรายการตรวจที่แตกต่างตามแต่ที่ลูกค้ากำหนดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและความ

พร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ารับบริการผ่านสาขาย่อยของ
บริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม  

ตัวอย่างการให้บริการ 
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4) บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งมีรายการตรวจตามแต่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและเพื่อขอ

ใบอนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานรายปี ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานที่บริษัท
ประมูลมาจากโรงพยาบาลรัฐบาล โดยผู้ประกอบการจะลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจ และเข้ารับการตรวจสุขภาพตามพื้นที่ที่
โรงพยาบาลรัฐบาลกำหนด ซึ่งจะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น โรคเท้าช้าง และวัณโรคปอด เป็นต้น  

ตัวอย่างการให้บริการ 

                                        
 

 
 

5) บริการฉีดวัคซีน 
บริษัทให้บริการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Quadrivalent Influenza Vaccine) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์  

(Trivalent Influenza vaccine) วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Vaccine, Gardasil)  
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine)  และวัคซีนไข้ไทฟอยด์ (Typhoid vaccine) เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจะ
เป็นการให้บริการพร้อมกับการออกตรวจสุขภาพประจำปีหรือในบางครั้งจะเป็นการให้บริการฉีดวั คซีนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการเป็น
ลูกค้าทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน โดยบริษัทจะมีทีมพยาบาลและบุคลากรมืออาชีพในการให้บริการฉีดวัคซีน 

ตัวอย่างการให้บริการ 
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6) บริการทางการแพทย์อื่นๆ 

6.1) บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) 
บริษัทให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก โดยจะเป็นการให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น อาการ

ไข้ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้ ปวดท้อง และท้องเสีย เป็นต้น และหากเป็นอาการป่วยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะส่งต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการ
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทั่วไป บริเวณนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กับสาขาของบริษัท 

ตัวอย่างการให้บริการ 

             
 

6.2) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อื่นๆ 

บริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อ่ืนๆ ดังนี้ 

- บริษัทให้บริการแพทย์สำรวจโรงงาน ซึ่งเป็นบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยจะเป็นการเดินสำรวจ
โรงงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินดูความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสและนำข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวไปออกแบบโปรแกรม
การตรวจสุขภาพได้ตรงตามความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน 

- บริษัทให้บริการแพทย์ประจำห้องพยาบาลสำหรับบริษัทลูกค้า บริษัทสามารถส่งแพทย์ประจำห้องพยาบาลในบริษัทลูกค้า ซึ่ง
เป็นสวัสดิการดูแลให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งทำการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและสั่งยาให้แก่ลูกจ้างของบริษัท 

- บริษัทให้บริการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เช่น หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลักสูตรรู้จักและเข้าใจโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หลักสูตรสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุขกับอินเตอร์
เมด หลักสูตรเสริมพลัง-สร้างสุขภาพ หลักสูตรโรคจากการทำงานในสำนักงาน และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น 

- รายได้จากโครงการของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”) คือ รายได้ที่บริษัทให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่มีสิทธิใน
การเบิกรายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลังจากนั้นบริษัททำเรื่องเบิกเงินส่วนลดดังกล่าวกับ สปสช. โดย สปสช. มีโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยให้สวัสดิการแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพบาง
รายการได้ เช่น การตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด (Fasting Blood Sugar) การตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ สปสช.  
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ขั้นตอนการให้บริการ 

ในการให้บริการตรวจสุขภาพ บริษัทจะมีขั้นตอนการให้บริการหลักๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 
บริษัทย่อย ดำเนินกิจการให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)              

โดยจะเน้นให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี เป็น
ต้น บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป และการ
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยหลังจากที่บริษัทย่อยเข้าตรวจแล้วเสร็จจะจัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป  

บริษัทย่อย ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017                
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการกำหนดวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานพร้อมทั้งให้มีการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน อนึ่ง บริษัทย่อยสาม ารถ
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ที่ลูกค้ากำหนดครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา มัย 
และความปลอดภัยพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน  

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการ ดังนี ้

1)  บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสำนักงานแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดย

สามารถตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และสารเคมี โดยประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการออกกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย
แบ่งได้ดังนี้ 
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ตรวจวดัความรอ้น 

ความร้อน : ผู้ประกอบการมีหน้าที่ควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการตามลักษณะงานที่เหมาะสม  

แสงสว่าง : ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้สถานประกอบการมีแสงสว่างที่เหมาะสม กรณีที่มีแสงจ้าเกินไปผู้ประกอบการต้องจัดให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย และในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในสถานที่มืด ทึบ และคับแคบ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วย
ส่องสว่างให้เหมาะสมตามลักษณะงาน เป็นต้น 

เสียง : ผู้ประกอบการต้องควบคุมระดับเสียงไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ เช่น เสียงกระทบหรือเสียง
กระแทก และผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการควบคุมให้ระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานกำหนด กรณีที่สถานปร ะกอบ
กิจการมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานกำหนดผู้ประกอบการต้องให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 

 ฝุ่นละออง : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานประกอบการ เช่น ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ มีการใช้น้ำมันเตา ถ่านหิน เชื้อเพลิงชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียมที่มีการถลุง การ
หล่อหลอม และการรีดดึง เป็นต้น 

 สารเคม ี: ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ เช่น แอมโมเนีย
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไซลีนและโทลูอีนใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  

ตัวอย่างการให้บริการ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

2) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
เริ่มแรกบริษัทย่อยมีการให้บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานเป็นหลัก ต่อมาบริษัทย่อยมีการขยายการ 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีบริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจ 

คุณภาพอากาศในปล่องระบาย การตรวจคุณภาพน้ำ และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดยเป็นข้อกำหนดของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ให้บริการตรวจวัดต้องได้รับ
ใบอนุญาต และเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตรวจวดัฝุ่ นละออง 
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2.1) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจวัด

สารมลพิษได้กว่า 24 รายการ เช่น การวัดปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) การวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur 
Dioxide) การวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Oxides of Nitrogen) การวัดสารเคมี โลหะ และก๊าซอื่นๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนด
วิธีการตรวจวัด ค่ามาตรฐานของสารต่างๆ อ้างอิงหลักการขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศอเมริกาที่กำหนดไว้หรือวิธีการอื่นที่ กรม
โรงงานเห็นชอบ  

ตัวอย่างการให้บริการ 

                  

 

 

 
 

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย 

2.2) บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป 

บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป  โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีการออกประกาศ เกี่ยวกับคุณภาพ
บรรยากาศทั่วไป ความดังของเสียงและระดับเสียงรบกวนรอบโรงงาน โดยผู้มีหน้าที่รายงาน คือโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการสถาน
ประกอบการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยายกาศทั่วไป โดยจะมีการตรวจวัดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตะกั่ว และฝุ่นละอองขนาดต่างๆ เป็นต้น 

2.3) บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
บริษัทย่อยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานและสำนักงาน แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยสามารถ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่อุปโภคและบริโภค น้ำทิ้ง น้ำผิวดิน ทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ซึ่งบริษัทย่อยสามารถตรวจสาร
ต่างๆได้ถึง 24 รายการ ตามใบอนุญาต เช่น การตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) การตรวจวัดค่า บี โอ ดี (BOD) การตรวจวัดค่า ซี โอ ดี 
(COD) การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย(SS) การตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) และการตรวจโลหะหนักอื่นๆ  
เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้น้ำในกระบวนการผลิตหรือการใช้กับเครื่องจักร ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำก่อนปล่อยน้ำออกอาจมีสาร
ต่างๆเจือปน เช่น โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น 

ตัวอย่างการให้บริการ 
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2.4) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( Environmental 

Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งจะตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายการที่บริษัทย่อยมีใบอนุญาตในการตรวจ โดยจะทำการวิเคราะห์
ตามมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของลูกค้าแต่ละราย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า 

 บริษัทย่อยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยจะเป็นการเก็บตัวอย่างดินเพื่อ
ศึกษาปริมาณโลหะหนักบริเวณผิวดินและเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

• ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง 

 
 

โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ดำเนินธุรกิจในรูปแบบโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม  มีสัญญาการให้บริการ กับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า ( Supra 
Contractor) 10 โรงพยาบาล เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสม  
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โรงพยาบาลให้บริการลูกค้า กลุ่มหลัก คือ 
1)  กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทน 
กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา กลุ่มลูกค้า สิทธิ พรบ. และอื่นๆ 
2)  กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม 

บริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ได้เปิดให้บริการ ทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยหน่วยคลินิกปฐมภูมิ และตรวจ

รักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาอายุรกรรมทั่วไป สาขาอายุรกรรมเฉพาะทางโรคข้อ สาขาอายุรกรรมเฉพาะทางโรคไต และสาขาอายุรกรรม
เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาศัลยกรรมทั่วไปและส่องกล้องทางเดินอาหาร สาขาศัลยกรรมเฉพาะทางโรคระบบประสาท สาขาสูติ
นรีเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ นอกจากนี้ ยังให้บริการ เฉพาะทาง สาขาจักษุ  เฉพาะทาง หูคอจมูก 
และเฉพาะทางจิตเวช 

งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์ 
1) แผนกเวชระเบียน 
2) แผนกายภาพบำบัด 
3) แผนกโภชนาการ 
4) แผนกรังสีวินิจฉัย 
5) แผนกห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์ 
6) แผนกยานพาหนะ 
7) แผนกซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่ 

 

 (2) การตลาดและการแข่งขนั 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย                                
จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันที่มิใช่การแข่งขันทางด้านราคา แต่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเป็นหลักเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน
ในระยะยาว ดังนี้ 

▪ ประสบการณ์ ความชำนาญในการให้บริการภายใต้ราคาที่เหมาะสม 
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสุขภาพมานานกว่า 25 ปี และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมา

นานกว่า 14 ปี ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการตรวจสุขภาพและบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร ทั้งนี้ บริษัท
ถือเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพที่สำคัญ โดยพิจารณาจากจำนวนคนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับบริษัทต่อ ปี เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท 
ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) บริษัท ไพโอ
เนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้บริษัทต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปที่เน้นให้บ ริการ
ตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีราคาต่อคนค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญสู งในการให้บริการตรวจสุขภาพ
ให้กับพนักงานจำนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งบริษัทสามารถให้บริการในงานที่ต้องมีการตรวจต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ ผ่านรถเอ็กซ์เรย์  
จำนวน 13 คัน หรือสำหรับลูกค้าที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งงานลักษณะที่มีผู้เข้ารับการตรวจมากทำให้บ ริษัทสามารถบริหารจัดการ
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บุคลากรประจำ (Full Time) และชั่วคราว (Part Time) ทั้งบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรปฎิบัติการทั่วไป ได้ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกลยุทธ์เชิงรุกการตลาดด้านสำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพแก่บริษัทขนาดใหญ่เพื่อเพิ่ม Market Share ให้กับบริษัท 

สำหรับบริษัทย่อย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่และเล็ก เช่น บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน) บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด และ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด อย่างไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมี ความ
เกี่ยวเนื่องกันและช่วยส่งเสริมให้การบริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริ การ 
ความถูกต้อง ความรวดเร็วและความแม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และการจัดอันดับการออกผลจาก EQA:SC อันดับต้นๆ ทั้งนี้ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ 
บริษัทยังให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และปัจจุบันห้องปฎิบัติการของกลุ่มบริษัทได้รับรองระบบ ISO 
15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ในเดือน ตุลาคม 
ปี 2562 โดยเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลงานบางสถานประกอบการที่มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานห้องปฎิบัติการ 

▪ บุคลากรที่มีคุณภาพ 
บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางที่มี

ความรู้ความสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทมีความพร้อม และสามารถจัดหา
บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทย่อยมีบุคลากรผู้
ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมให้บริการ โดยบริษัท
มีความสามารถในการให้บริการ ได้สูงสุดถึง 31 จุดให้บริการต่อวัน 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานประจำเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้ เหมาะสมกับงานของแต่ละ
หน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการจัดทำแผนอบรมและงบประมาณประจำปี อีกทั้งบริษัทและบริษัท
ย่อยยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามา รถ
ทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน 

▪ การประชาสัมพันธ ์
เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บริษัทจึงได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต  

และผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น 
- ประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท และผลงานที่ผ่านมาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 

บริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
- จัดงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) 
- จัดงาน Safety Day ให้แก่โรงงานที่ใช้บริการกับบริษัท 

▪ ลักษณะลูกค้า : โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ลูกค้าปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่ม
ลูกค้าโครงการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1)  กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) : ส่วนใหญ่ มีที่อยู่อาศัย หรือ
สถานที่ทำงาน ใกล้เคียงพื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงลูกค้า ประเภทคู่สัญญาที่
เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หรือลูกค้าของบริษัทประกัน ที่ทำสัญญาไว้กับ
โรงพยาบาล  

2)  กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) : เป็นกลุ่มผู้ป่วย ที่เข้ารับ
รักษาพยาบาล โดยใช้สิทธิ์ โครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการ 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม ซึ่ง
โรงพยาบาลจะได้ร ับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย รายหัว และ
ค่าตอบแทนอื่นๆในลักษณะการให้บริการ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1.  กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหลัก โดยโรงพยาบาล ได้รับดูแล 
ประชากรรายหัว ในพื้นที่ ทั้งสิ้น ประมาณ 50,000 ราย และเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ จากคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 6 แห่ง ศูนย์บริการ
สาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ซึ่งให้บริการ รับส่งต่อประเภทผู้ป่วยนอก สาขาเฉพาะทาง และรับส่งต่อประเภทผู้ป่วยใน กรณีที่ต้อง รับไว้ดูแลใน
โรงพยาบาล 

2.  กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน โรงเรียน กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม  ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ใช้บริการ โดยโรงพยาบาลได้มีฝ่ายการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์ในการรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับบริษัทต่างๆ 

3.  กลุ่มบริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรงพยาบาล ให้ความสำคัญในการทำการตลาด กับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่ม
ลูกค้า ที่ประชาชนเริ่มหันไปสนใจในการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวโน้มที่จะ เพิ่มจำนวนมากในตลาด อัตราการเติบโต
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะประชาชนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้ง นโยบายภาครัฐบาล ยังส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จาก มีนโยบายที่ส่งเสริมและป้องกันโรค ขยายสิทธิประโยชน์ ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงการ
บริการ โดยโรงพยาบาล มุ่งเน้นในการ ติดต่อและทำสัญญากับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในการให้บริการผู้ป่วยของบริษัท
ประกัน มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยทีมีสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ในการเข้ารับการรักษาการพยาบาล 

การบริการที่มีคุณภาพ และการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โรงพยาบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื ่องงานบริการ โดยจัดระบบงานที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และมีความ

ประทับใจ สำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ เป็นกลุ่มรายได้เหมาจ่าย โดยงบประมาณ เป็นรายรับ ที่ ถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ จึงต้อง
มุ่งเน้นในการบริหารต้นทุน ประสิทธิภาพของการบริการ ให้เหมาะสม มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน เพื่อลดการเข้ามารับการ
รักษาในโรงพยาบาล โดยไม่จำเป็น นอกจากจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แล้ว ยังทำให้ต้นทุนการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลลดลง 

ด้านการแพทย์ 

โรงพยาบาล ให้ความสำคัญในการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา 
โดย เพิ่มแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่มีผู้รับบริการ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ การตรวจ อย่างถูกต้องเหมาะสม ลด ระยะเวลารอ
คอย เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้โพรงพยาบาล ได้ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แพทย์
สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 
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การกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาล 

สำหรับกลุ่มลูกค้าเงินสดและประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรงพยาบาล มีนโยบายการกำหนดราคา โดยพิจารณาถึงปัจจัยต้นทนุต่างๆ
ในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ราคาต้องมีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับราคาในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล ใช้อัตราค่าบริการตามที่คู่มือ
การให้บริการทางการแพทย์ที่แพทยสภากำหนด ฉบับปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็น ฉบับปัจจุบัน ในส่วนของห้องพักผู้ป่วย มีการกำหนดราคาโดย
อ้างอิงกับราคาตลาดของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก คล้ายๆกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณา 
ระดับรายได้และการเข้าถึง บริการห้องพักพิเศษ ของประชาชน ในพื้นที่ให้บริการ การกำหนดราคาห้องพัก จึงต้องให้มีความสอดคล้องกันและ
มีความเหมาะสม 

ในเรื่องของค้ายา โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ได้รับเกียรติจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาล
คุณธรรม” จากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งเป็นการรับรองว่า เป็นโรงพยาบาลที่
มีคุณธรรม มีราคาและค่าบริการโปร่งใส ราคายุติธรรม มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวยืนยัน นโยบายด้านการกำหนดราคาของโรงพยาบาล ที่เน้นให้
ความสำคัญต่อผู้บริโภค 

 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการให้บรกิาร 

1.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจ้างงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น โดย
ธุรกิจให้บริการทางแพทย์และบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกจ้างให้ดีขึ้น 

เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ และความเข้าใจในการออกผลรายงานการตรวจสุขภาพปัจจัย
เสี่ยง โดยลูกค้าของบริษัทจะนำรายงานการตรวจสุขภาพของบริษัทยื่นต่อผู้ตรวจสอบ เช่น  ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO และการตรวจสอบ
มาตรฐานอื่นๆ ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทมานานแจ้งว่า รายงานผลการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยงของบริษัทมีมีการออกผลค่อนข้างละเอีย ด 
ทำให้ไม่ติดข้อบกพร่องให้ที่ต้องแก้ไข หรือประเด็นที่ต้องชี้แจงผู้ตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ลู กค้าบางกลุ่มจะกลับมาใช้บริการบริษัท
ต่อเนื่อง 

โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น ภาคตะวันออก 
บริเวณโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต้น ภาคกลาง 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 20 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

ซึ่งประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นต้น อนึ่ง
ด้วยความที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนั ้นมีจำนวนพนักงานเพิ ่มขึ ้น โดยที่โรงงานต่างๆ อาจทำให้เกิดมลพิษและส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งต่อตัวพนักงานของโรงงานเอง ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายและข้อบังคับอื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งจากกฎหมายที่มีเงื่อนไข
ชัดเจนทำให้ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญ  

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง และในส่วน
ธุรกิจการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย กระจายตัว
อยู่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน 
ในการให้บริการทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลกระจายหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้า

อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นการกระจายความ
เสี่ยงการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า โดยเป็นการให้บริการผ่านรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ และเป็นการให้บริการผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งสามารถ
แบ่งลูกค้าภาคเอกชนได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นสำนักงาน  
2) กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุ่มลูกคา้ภาครัฐบาล 
บริษัทจะมีการรับงานตรวจสุขภาพผ่านโรงพยาบาลรัฐบาล (รับงานช่วง) เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพแรงงาน

ต่างด้าว เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องรับงานช่วงจากโรงพยาบาลภาครัฐบาล 

สำหรับการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับบริษัทเอกชน กลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและ
กระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นกัน 

2.  การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 
บริษัทและบริษัทย่อย มีช่องทางการติดต่อลูกค้าผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด ซึ่งมีความรู้ในการให้คำแนะนำแผนการตรวจสุขภาพ

ประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง รวมถึงแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดจะมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำการนำเสนอข้อมูลบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรม
ตรวจสุขภาพซึ่งเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกค้า กระบวนการหรือขั้นตอนตรวจสุขภาพ และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ฝ่ายการตลาดสามารถจัดให้ลูกค้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ง
ตรวจ รวมถึงการดูแลประสานงานต่างๆ หากลูกค้าร้องขอ และเสนอบริการอื่นๆ แก่ลูกค้า 

2.1 นโยบายด้านราคา 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการกำหนดราคาค่าบริการโดยเทียบเคียงกับคู่แข่งที่มีมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรม และจะให้

ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและแม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม 
ธุรกิจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงา น 

อาศัยอำนาจตามข้อความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยบังคับให้ผู้ประกอบการจัดให้มี
การตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชี ว
เวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายประกาศ
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กำหนด โดยต้องตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลูกจ้างจำนวนมากมีความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ 
ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้รับประโยชน์จากการประกาศใช้กฎหมายนี้  

สำหรับภาคธุรกิจที่ให้บริการตรวจสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายกำหนดโดยในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ต้องจด
ทะเบียนเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายกำหนด โดยผู้ให้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาครบวงจร ซึ่งจะมีทีมแพทย์
และพยาบาลที่มีความชำนาญการในหลายประเภทของการรักษา และจะมีแผนกตรวจสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล โดยผู้ใช้บริการกับ
โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบุคคลทั่วไป 

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมกับธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากเมื่อมีการให้บริการตรวจ
สุขภาพบริษัทจะมีโอกาสทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ สถานประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยบริษัทย่อยอาจให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหรือแนะนำให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจมีปัจจัยที่มีผลกระทบใกล้เคียงกัน ดังต่อไปนี้ 

แนวโน้มอุตสาหกรรม 

การขยายตัวของแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามพื้นที่ 
การเติบโตจำนวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

จากข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั่วประเทศมีจำนวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในปี 2551 มาจนถึงปี 2562 มีจำนวน 
138,807 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.77 ส่วนจำนวนคนงาน ในปี 2551 มีจำนวน 3.75 ล้านคน และในปี 2562 มีจำนวน 4.02 
ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.58 

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

ในเขต กทม.                      

จำนวนโรงงาน 

(พันโรงงาน) 
18.56 18.37 17.68 17.69 17.66 17.76 17.74 17.54 17.29 18.67  

 
20.04  

16.28 

ทุน (ล้านล้านบาท) 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 (ล้านคน) 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 ภูมิภาค             

จำนวนโรงงาน 

(พันโรงงาน) 

108.0
9 

110.1
3 

111.9
3 

114.4
0 

117.1
6 

120.4
1 

123.4
9 

122.2
7 

120.7
8 

123.4
8 

126.2
2  

122.5
2  

ทุน (ล้านล้านบาท) 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 (ล้านคน) 3.18 3.22 3.28 3.36 3.42 3.51 3.53 3.41 3.44  3.51  3.57  3.52  

รวมจำนวนโรงงาน 

(พันโรงงาน) 

126.6
5 

128.5
1 

129.6
1 

132.1
0 

134.8
3 

138.1
7 

141.2
4 

139.8
2 

138.0
8 

142.1
5 

146.2
7 

138.8
0 

รวมคนงาน  

(ล้านคน) 
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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ทั้งนี้ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจาก 108,096 โรงงาน ในปี 
2551 เป็น 122,524 โรงงาน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 1.05 และจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 3.18 ล้านคน 
ในปี 2551 เป็น 3.52 ล้านคน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 0.84 โดยบริษัทมีสาขากระจายตามพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากกว่า 50 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากกว่า 40 นิคม

อุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเล็กน้อย ประกอบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ที่มีโครงการครอบคลุมในพื้นที่ 3 
จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน และมีโอกาสที่จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
เพิ่มเติมอีกมาก  โดยสามารถแบ่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 
 จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที ่มีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู ่มากที่สุดคือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 13 นิคม

อุตสาหกรรม และ 9 นิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ และตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อยุธยา และ
ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 3 - 4 นิคมอุตสาหกรรม โดยอีก 11 นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ  

 
 ขณะที่บริษัทมีสาขาอยู่ 6 สาขา คือ ราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) อยุธยาฯ ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี) และ ชลบุรี 2 

(อ. พานทอง) ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยมีสาขาที่สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ คือสาขาระยอง และชลบุรี ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น ขณะที่บริษัทมีสาขาปทุมธานี และอยุธยาฯ เป็นสาขาเพื่อตรวจเก็บตกจากการให้บริการตรวจสุขภา พ
เคลื่อนที่ประเภทต่างๆของบริษัท โดยจะเห็นว่าการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นผลดีต่อการให้บริการทาง
การแพทย์และการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

 บริษัทเห็นความสำคัญถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ( Influenza) ในคนแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือไข้หวัดตาม
ฤดูกาล และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรคระบาดทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนก็ยังมีโอกาสเป็นไข้หวัดได้อยู่ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ที่ไมไ่ด้
รับการฉีดวัคซีน โดยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและไวรัสมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใ หญ่เป็น
ประจำทุกปี  ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทมีรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

13

9

44

3

3

3

11 ระยอง
ชลบรุี
กรุงเทพมหานคร
สมทุรปราการ
สมทุรสาคร
พระนครศรอียธุยา
ฉะเชิงเทรา
อ่ืนๆ
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     หน่วย : คน 

 
 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2549 – 2561 พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่
มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 มีผู้ป่วยสูงถึง 197,811 ราย ซึ่งมากกว่าในปี 2551 ถึง 10 เท่า ขณะที่ออกตรวจสุ ขภาพ
ประจำปีได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความใส่ใจในการ 

ป้องกันโรคต่างๆมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทได้รับอานิสงค์จากการให้บริการการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการฉีดวัคซีนมีสัดส่วนที่
เพิ่มมากขึ้นในปี 2560 อีกด้วย ขณะที่ในปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนรายได้วัคซีนได้ใกล้เคียงปีก่อน และมี
แนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2562 

 

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวถือการให้บริการที่สำคัญของบริษัทและช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาลส่วน

หนึ่ง โดยส่วนใหญ่งานที่บริษัทให้บริการเป็นงานช่วงที่ประมูลจากโรงพยาบาลรัฐบาล ในการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่าง
ด้าว อย่างไรก็ดีข้อกำหนดทางกฎหมายอาจเป็นปัจจัยสำคัญทำให้รายได้จากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่
ภาพรวมจำนวนแรงงานต่างด้าวมีการย้ายถิ่นฐานของแรงงานมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยเป็นผู้จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามอย่างถูกกฎหมาย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ซึ่งการย้า ยถิ่น
เข้าประเทศส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่าการย้ายถิ่นออก แต่การย้ายถิ่นออกยังคงมีนัยสำคัญอยู่เช่นกัน   

ในขณะที่มีการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 3 มาตรา ซึ่งมีผลให้แรงงานต่าง
ด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องมีการย้ายถิ่นฐานกลับประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจจะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
ทำให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง และทำให้ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหรือตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ถูกต้องเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวจะเอาผิดกับผู้ประกอบการและมีโทษหนักแก่ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างซึ่งปรับตั้งแต่ 400,000 
ถึง 800,000 บาทต่อคนต่อราย ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศ มีดังนี้ 
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                  หน่วย : ล้านคน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
ตั้งแต่ปี 2549 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 826,399 คน จนถึงในปี 2558 มีจำนวนแรงงาน

ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 1,445,575 คน เพิ่มข้ึนจำนวน 619,1768 หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.41 ทั้งนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานต่างด้าวที่สำคัญในปี 2554 โดยกระทรวงแรงงานได้ผ่อนผันมาตรการบริหารแรงงานต่างด้าวโดยการพิสูจน์สัญชาติ 
เพื่อแก้ไขปัญญาแรงงานที่หลบหนีเข้าเมือง และเร่งให้มีการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 ทำให้จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ  

อย่างไรก็ดี จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยถูกควบคุมดูแล โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
กำหนดให้มีการ พิสูจน์สัญญาและต่ออายุใบอนุญาตการทำงานอย่างเคร่งคัดมากขึ้น โดยต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
ทุกปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท 

ภาวะการแข่งขัน 

1.  ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services) 
 สำหรับสภาวะการแข่งขันในการตรวจสุขภาพในประเทศไทยนั้น มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าวจำนวนมาก โดยมีการแข่งขันทั้งใน
ด้านราคา คุณภาพของการตรวจและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ผล ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของการให้บริการ สำหรับโรงพยาบาลที่
ให้บริการเฉพาะทางด้านการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างเล็กและให้บริการได้จำนวนครั้งละไม่มากนัก โดยคู่แข่งที่
สำคัญของบริษัทมี ดังนี้ 

รายชื่อคู่แข่ง/1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ 
โรงพยาบาลในเครือ บางประกอก/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ 
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ 
โรงพยาบาลเอเชีย โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลสายหยุด โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสุขภาพ 
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสุขภาพ 

หมายเหต:ุ    /1ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท 
  /2 การให้บริการตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ 
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2.  ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 

 สำหรับสภาวะการแข่งขันการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น จะมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา และความเชี่ยวชาญของแต่ละบรษิัทที่
แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของคู่แข่งดังนี้  
                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อคู่แข่ง/1 รายได้รวม/2 
ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด 71.24 65.79 

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 68.10 57.08 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 83.73 76.89 

บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด 22.76 21.32 

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 30.01 24.32 

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด 14.22 14.22 
บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด 47.25 22.89 

หมายเหต:ุ   /1ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท 
  /2ข้อมูลรายได้จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

3) ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง 

ธุรกิจการบริการสุขภาพถือเป็นธุรกิจ ที่ประชาชนให้ความสำคัญ เนื่องจากในสภาวะ ปัจจุบัน ด้วยปัจจัยเร่ืองสภาวะแวดล้อม มลพิษ 
โรคระบาด ทำให้ประชาชนให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและอนามัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้การแข่งขันในตลาดธุรกิจบริการ
สุขภาพ มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภค เน้นการได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม จึง
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้รับบริการ มีอำนาจต่อรอง ต่อผู้ให้บริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาล จึงต้องเน้นการบริหารจัดการ การ
จัดซื้อร่วมกันในกลุ่มโรงพยาบาลและพันธมิตร เพ่ือให้มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัท คู่ค้า เพ่ือลดราคาต้นทุนสินค้าให้ต่ำลง 

การแข่งขันทางธุรกิจของโรงพยาบาล ไม่ได้มีเพียงแค่โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง แต่ประชาชน ยังสามารถเข้าถึงบริการ
ทางเลือก เช่นคลินิกเอกชน และร้านขายยาเอกชนอื่นๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการ แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชน ทีอ่ยู่ใน
ระบบโครงการภาครัฐ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ระบบประกันสังคม ที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 กิโลเมตร มีดังต่อไปนี้ 

1. โรงพยาบาลบางปะกอก8 
2. โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 
3. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ 
4. โรงพยาบาลบางมด 
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(3) การจัดการผลิตภณัฑ์และบริการ 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการ ต้นทุนการ
ให้บริการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ด้วยลักษณะ
การให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยการให้บริการทางการแพทย์และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บสิ่งส่งตรวจ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และการออกผลการตรวจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการให้บริการ จนถึงการออกผลการ
วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 

 3.1 ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการให้บริการของบริษัทมีฝ่ายอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ คือ ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่                  

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และฝ่ายประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1.1  ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่ 
หน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่จะมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานซึ่งเป็นแพทย์ และทำหน้าที่ในการจัดทีมงานวิชาชีพให้สอดคล้อง

ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ เช่น แพทย์ เทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค 
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาลเทคนิค เป็นต้น โดยฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่จะจัดบุคลากรวิชาชีพ ตามลักษณะงานและและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด ให้เหมาะสมกับโปรแกรมตรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ 
 การคัดสรรบุคลากรของบริษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้ารับทำงาน ให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติของแต่ละวิชาชีพกำหนด โดยบริษัทมีการใช้จำนวนบุคลากรวิชาเฉพาะทาง
และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการทั่วไป ดังนี้     

                                                                                                                                    (หน่วย : จำนวนคน) 

ตำแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2562 ปี 2564 

ประจำ 
ชั่ว 

คราว 
ประจำ 

ชั่ว 
คราว 

ประจำ 
ชั่ว 

คราว 
แพทย์ 5 442 6 360 6 316 
พยาบาล 4 509 5 421 4 800 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 10 1 9 - 4 - 
เทคนิคการแพทย์ 6 108 8 153 5 10 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะสรรหาบุคลากร โดยการประกาศข่าวสารในเว็บไซด์ ทั้งนี้ มีเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น 

▪ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้อง 
▪ มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร 
▪ มีความสามารถในการสื่อสาร 
▪ มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้มีการอบรมบุคลากร ทุกหน่วยงานโดย
ดำเนินการอบรมและพัฒนาทั้งบุคลากรที่เข้างานใหม่และบุคลากรเก่าอย่างน้อย 3 ถึง 10 ชั่วโมงต่อคนต่อเดือน รวมถึงบริษัทยังมีแผนการ
ฝึกอบรมประจำปี เช่น หลักสูตรการป้องกันการติดเชื้อ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) และระบบคุณภาพ ISO ต่างๆ เป็นต้น 

โดยการจัดบุคลากรบริษัทมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดกำลังอัตราออกหน่วย โดยประเมินจากสถิติการให้บริการในอดีต ให้
เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับบริการ อย่างไรก็ดีเกณฑ์การจัดกำลังอัตราการออกหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่
ลูกค้ามีความต้องการให้เร่งให้บริการและเจาะเลือดและตรวจ หู ตา และปอด ให้แล้วเสร็จในช่วงครึ่งวันเช้า อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม 
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การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือและรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่อง X-RAY ดิจิตอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเป่าปอด  และรถเอกซเรย์
เคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ การขอซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องจัดทำงบประมาณประจำปี โดยประเมินจากความต้องการใช้สินทรัพย์แต่ละฝ่าย เพื่อ
วางแผนประมาณการรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ โดยก่อนการจัดซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนด และ
เป็นไปตามคู่มือการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผ่านผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพื่อให้มีการรับประกั นและ
บริการหลังการขายที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมผู้ใช้งาน การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ โดยบริษัทมีการสอบเทียบอุปกรณ์ทุก 6 เดือน 
และ 1 ปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ในส่วนของรถเอ็กซ์เรย์ต้องมีการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และออกรายงานผล
การตรวจมาตรฐานเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปรมาณูฯ ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน 
ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง  

ซึ่งในช่วงเดือนที่ลูกค้าใช้บริการหน่าแน่น บริษัทมีอัตราการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เต็มกำลัง อาจมีการพิจารณาเช่าอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสุขภาพ เช่น รถ X-RAY เครื่องตรวจตา และเครื่องตรวจปอด เป็นต้น โดยการเช่าต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ และอยู่ใน Approve List ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาผู้ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และมีการเทียบราคา
พิจารณาเงื่อนไขตามความเหมาะสมก่อนมีทำรายการเช่า 

3.1.2.  ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
บริษัทมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimen) สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ครอบคลุมงานประเภท

ต่างๆ ได้แก่ งานภูมิคุ้มกัน งานพิษวิทยา งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา และงานจุลทรรศศาสตร์ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ ( Clinical Chemistry Analyzer) เครื่อง
วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay Analyzer) และเครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยา (Hematology Analyzer) เป็นต้น  
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การจัดหาวัสดุการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 
วัสดุทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เช่น ไซริ้ง วัคซีน และยารักษาโรคเท้าช้าง เป็นต้น ซึ่งถือ

เป็นต้นทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ โดย
จะจัดซื้อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จัดจำหน่าย (Approved Vendor List) ซึ่งการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้จัด
จำหน่ายนั้นจะคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน อนึ่งจะมีการประเมินผู้จัดจำหน่ายทุกรายการที่สั่งซื้อ โดยพิจารณาด้าน
ราคา คุณภาพ การจัดส่ง และบริการก่อน-หลังการขาย ในกรณีที่จะมีการจัดซื้อวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้
มีอำนาจและเป็นไปตามคู่มือการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซื้อวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อ เสียง 
โดยไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายเฉลี่ยประมาณ 30 วัน 

บริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีการใช้วัสดุทางการแพทย์ใช้ ไป 
ซึ่งหมายถึง เช่น น้ำยาตรวจไขมัน น้ำยาตรวจมะเร็ง และน้ำยาตรวจน้ำตาล เป็นต้น ที่ใช้ในตรวจวิเคราะห์ และการให้บริการค่อนข้างมาก โดย
ผู้จัดจำหน่ายน้ำยา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ เสนอให้บริษัทมีการทำสัญญาใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเครื่องทุกๆ 3 เดือน ในกรณีที่เครื่องมือมีปัญหาไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้จัดจำหน่ายจะหาเครื่องมือ
ทดแทนให้จนกว่าจะสามารถซ่อมแซมเครื่องมือให้แล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้น้ำยาในการตรวจวิเคราะห์จากผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทมี
การพิจารณาราคาน้ำยา เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย 

สำหรับการบริหารจัดการวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์นั้น บริษัทจะมีการประเมินความต้องการใช้วัสดุใช้ไปและยาและเ วชภัณฑ์
จากงานที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมีกำหนดจำนวนคงเหลือขั้นต่ำของวัสดุใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด โดยบริษัทจะ
ดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายทยอยนำส่งวัสดุใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ ตามแผนระยะเวลาการใช้ให้แก่บริษัท และมีการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้
บางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ 

3.2  ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 
 บริษัทย่อยมีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้ระบบการจัดซื้อร่วมกับบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งมีการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ เช่น การจัดหาบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการจัดหาวัสดุการแพทย์ใช้ไป เป็นต้น โดย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการเทียบราคาก่อนการจัดซื้อ ซึ่ง เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับระบบการจัดซื้อของบริษัท 

 3.3  ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง 

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย ์
โรงพยาบาลมีนโยบายในการสรรหา แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาให้บริการ โดยอาศัยเครือข่าย อาจารย์

แพทย์ ที่ปฏิบัติงาน ในคณะแพทยศาสตร์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลรัฐบาล ในส่วนของ ฝ่ายการพยาบาล จะสรรหาผ่านทาง
วิทยาลัยการพยาบาล การให้ทุนนักศึกษาพยาบาล การทำบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนบริบาล เพื่อฝึกนักศึกษาและเป็น
การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงาน  

การจัดหายา และ เวชภัณฑ์ 
ยาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบ และต้นทุนหลักของโรงพยาบาล  ผู้ใช้สินค้าและคลังสินค้าจะเป็นผู้กำหนดความต้องการในก ารซื้อ

สินค้า โดยระบุรายการ ประเภทปริมาณ ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า โดยในการอนุมัติการนำยาแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล จะมีการ
ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดซื้อ จะทำการเปรียบเทียบทั้งในด้านคุณภาพ ราคา 
ปริมาณและความน่าเชื่อถือของผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย โดยในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อให้เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้
งาน โดยใช้ระบบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบการจัดซื้อ 
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การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ 
 การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละชนิด คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อ

ผู้บริหาร ในการอนุมัติจัดซื้อตามกรอบงบประมาณประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติตามกรอบงบประมาณแล้ว คณะกรรมการจัดซื้อจะพิจารณาทั้ง
ในด้านคุณภาพ ราคา งานจัดศพ บริการหลังการขาย และความน่าเชื่อถือของผู้แทนจำหน่าย โดยมีคู่เทียบ เป็นโรงพยาบาล อื่นๆ 

 เครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ  บริษัทให้ความสำคัญ ในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้รับบริการ โดยการเลือกใช้เซอร์วิสเมนเทนแนนซ์               
จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์  หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง 
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(4) ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ป ี2564 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเืมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 

- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาด
รวม 1 ไร่ 14 ตารางวา โฉนดเลขที่ 67707 67708 67709 
67710 67711 67712 67713 67714 67715 67716 และ 
67717 

27.83 บริษัทเป็นเจ้าของ 
จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
จากสถาบันการเงินจำนวน 11 แปลง 

- ที่ดิน ตั ้งอยู่ที ่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ขนาดรวม 
67.5 ตารางวา โฉนดเลขที่ 50257 50258 และ 50259 

1.04 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดรวม 
60 ตารางวา โฉนดเลขที่ 12744 และ 12745 

1.64 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขนาดรวม 
38 ตารางวา โฉนดเลขที่ 156346 

3.07 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาด
รวม 621.60 ตารางเมตร โฉนดเลขที่ 99760 และ 99761 

1.74 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสรา้ง 

- อาคารส่วนที่ติดภาระจำนอง 40.44 บริษัทเป็นเจ้าของ 
จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
จากสถาบันการเงิน 

- อาคารส่วนที่ไม่ติดภาระจำนอง 25.67 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

- ลานจอดรถ 0.87 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

- ส่วนปรับปรุงอาคาร 13.45 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ 13.35 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 3.24 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน 0.71 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

6. ยานพาหนะ 1.82 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

7. สินทรัพย์ระหว่างทำ 4.42 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 139.29   
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บริษัท แอคควิ ฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จำกัด 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 
2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสรา้ง 

- อาคารสำนักงาน - อาคารเช่า ไม่มี 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน - อาคารเช่า ไม่มี 

3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฎิบัติการ 0.82 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 0.10 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน 0.07 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

6. ยานพาหนะ - บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

7. สินทรัพย์ระหว่างทำ - บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 0.99   

 

บริษัท สุขสวสัดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 
2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสรา้ง 

- อาคารโรงพยาบาล - อาคารเช่า ไม่มี 

- อาคารสำนักงาน - อาคารเช่า ไม่มี 

- ลานจอดรถ - ที่จอดรถเช่า ไม่มี 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน 4.65 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ 10.10 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 1.74 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน 0.56 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

6. ยานพาหนะ 0.00 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

7. สินทรัพย์ระหว่างทำ 2.06 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

รวม 19.11   

 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทมีที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคือ ที่ดินและอาคาร บริเวณแขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 11 แปลง ขนาด 1 ไร่ 14 ตารางวา และรถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่จำนวน 13 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและอาคารที่ตั้งโรงพยาบาลสำนักงานใหญ่ 
เลขที ่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 

68.27 บริษัทเป็นเจ้าของ 
จดจำนองเพื ่อค้ำประกันวงเงิน
สินเชื่อท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 

2. รถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่จำนวน 
13 คัน/1 

3.56 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ม ี
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บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทมีที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคือ ที่ดินและอาคาร บริเวณแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 714 ตารางเมตรและรถฉุกเฉิน 3 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและอาคารที่ตั้งโรงพยาบาลสำนักงานใหญ่ เลขที่ 
146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  

- อาคารเช่า 

 

ไม่ม ี

2.ที่ดินและอาคารที่ต้ังตึกปฐมภูมิUC   

อาคารเลขที่ 142 ปากซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร   
กว้างประมาณ 9.25เมตร ลึก 15 เมตร 

- อาคารเช่า 

 
 

ไม่ม ี

3. รถฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน/ดังน้ี 

   - รถ AMBULANCE  2กธ 8893 กท 

   - รถ AMBULANCE  6กพ 9068 กท 

   - รถตู้ธุรการ          อฮ 7753กท 

- บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ม ี

 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตัดจำหน่าย 

1. ค่าพัฒนาระบบรอตัดบัญชีและ
ระบบซอฟต์แวร์ 4.66 

ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด 
โดยกลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย 

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – รายชื่อ
ประชากรในระบบสำน ั ก งาน
หลักประกันสขุภาพ 

42.07 
 

รวม 46.73  
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บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตัดจำหน่าย 

1. ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
4.63 

ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด 
โดยกลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย 

2. โปรแกรมรอติดต้ัง 0.02 ไม่มี 

รวม 4.65  

 

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที ่ ผู้ได้รับอนุญาต วันหมดอายุ ลักษณะสถานพยาบาล 

โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง
อาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดขนาด
เล็ก 

10202000158 บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  

31 ธันวาคม 2563 

***อยู่ระหว่างการต่อ
ใบอนุญาต*** 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง 

คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช
กรรมสาขาปทุมธานี 

13101000257 บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  

31 ธันวาคม 2566 คลินิกเวชกรรม 

คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช
กรรม สาขาอยุธยา 

14101000661 บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  

31 ธันวาคม 2570 คลินิกเวชกรรม 

คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช
กรรม สาขาชลบุรี 

20101001658 บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  

31 ธันวาคม 2567 คลินิกเวชกรรม 

คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์
เมด ชลบุรี 2  

20101006963 บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  

31 ธันวาคม 2572 คลินิกเวชกรรม 

คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์
เมด สาขาสยามอีสเทิร์น 

21101004564   บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  

31 ธันวาคม 2567 คลินิกเวชกรรม 

บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ 
(คลินิกเทคนิคการแพทย์) 

10107000162               บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ 
เซ็นเตอร์ 

31 ธันวาคม 2573 คลินิกเทคนิคการแพทย ์

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

10201006862 บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ 31 ธันวาคม 2571 โรงพยาบาลทั่วไป 
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ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล 

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ไว้แก่แพทย์ผู้มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล  

สถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที ่ ผู้ได้รับอนุญาต วันหมดอายุ/1 

โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์
เมดขนาดเล็ก 

ด.10202000560 แพทย์หญิงพีรดา       ขวานเพชร 31 ธันวาคม 2565 

 

คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาปทุมธาน ี 13101006864 แพทย์หญิงปัญญ์ชุลี    ประสาททอง 31 ธันวาคม 2565 

คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาอยุธยา 14101002263 นายแพทย์ไพรัช        ศรหิรัญ 31 ธันวาคม 2566 

คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาชลบุรี 20101005058 นายแพทย์ณรงค์พล   ห้าวเจริญ 31 ธันวาคม 2566 

คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาสยามอีสเทิร์น 21101004564 แพทย์หญิงภควรรณ   ศรีชัย 31 ธันวาคม 2565 

บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (คลินิกเทคนิคการแพทย์) 10107001448 นางสาวปาริฉัตร์        อ.สุวรรณ 31 ธันวาคม 2565 

โรงพยาบาลประชาพัฒน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ด.10201004161 นายแพทย์ณัฐวุฒิ  แหวนหล่อ 31 ธันวาคม 2566 

หมายเหตุ : ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสามารถต่อล่วงหน้า 1 เดือน  

 

สัญญาที่สำคัญของบริษัท 

สัญญาเช่า 

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งคลินิกและที่จอดรถตรงสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้ 

 

คู่สัญญา สถานที่เช่า 

ระยะเวลาการเช่า 
ราคาเช่า / 
ตารางเมตร 

ราคา
ประเมิน/

ตารางเมตร 
จำนวนปีที่

เช่า 
วันเริ่ม
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

1. บจ. ไฮวิว ที่จอดรถ 5 หลังและอาคารเก็บของ  
1 หลัง เลขที่ดิน  338, 452, 453  
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแวก อำเภอภาษี
เจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

3 ปี 1 มิ.ย. 
2562 

31 พ.ค. 2565 102.99 105.28 

2. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์  อาคารพาณิชย์ 3 ชั ้น เลขที ่ 9/28  
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 1 ถนน
พหลโยธิน (ทล.1) ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3 ปี 1 มิ.ย. 
2562 

31 พ.ค. 2565 93.75 97.30 

3. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์  อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา 
เลขที่ 1/194 และ 1/195 ถนนภายใน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ
(ทล.309) ตำบลคานหาม อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 ปี 1 มิ.ย. 
2562 

31 พ.ค. 2565 46.07 45.26 

4. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์  อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 117/12 
117/13 และ 117/14 ถนนซอยบ้าน

3 ปี 1 มิ.ย. 
2562 

31 พ.ค. 2565 66.18 67.97 
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คู่สัญญา สถานที่เช่า 

ระยะเวลาการเช่า 
ราคาเช่า / 
ตารางเมตร 

ราคา
ประเมิน/

ตารางเมตร 
จำนวนปีที่

เช่า 
วันเริ่ม
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

เก่า 5 ถนนสายบ้านเก่า-พานทอง 
(ทล.3466) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

5. บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์  อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นจำนวน 4 คูหา 
เลขท ี ่  60/31-32 และ 60/37-38  
ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมสยาม
อินดัสเตรียลพาร์ค ถนนสายปลวก
แดง-ห้วยปราบสะพานสี่ (ทล.3013) 
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

3 ปี 1 มิ.ย. 
2562 

31 พ.ค. 2565 45.76 47.23 

6 นายวีระ ติวะนันทกร และ
นายปรีชา ติวะนันทกร 

เช่าที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ - พัก
อาศัย 3 ชั ้น เลขที ่ 599/1 หมู ่ที ่ 4 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ขนาด 714 
ตารางเมตร 

30 ปี 1 ธ.ค.
2563 

30 พ.ย.2593   

7 นายกิติภัทร์ วงศ์สรุไกร และ
นางสาวระวิวรรณ วงศ์สุรไกร 

เช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 142 
ปากซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
จังหวัดกรุงเทพ 

3 ปี 1 ม.ค.
2565 

31 ธ.ค.2567   

 

สัญญาส่วนแบ่งรายได้    

 รายละเอียด วันที่ลงนาม วันที่สามารถเริ่มให้บริการได้ ถึงวันที่สิ้นสุด 
1 สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้

โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 
▪ ค ู ่ส ัญญา  : โรงพยาบาลเอกชนที ่ เป ็นสมาชิก

ประกันสังคม 
▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพ

ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 
▪ รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษี

หัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน/1 

30 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2565 

2 สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้
โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 

▪ ค ู ่ส ัญญา  : โรงพยาบาลเอกชนที ่ เป ็นสมาชิก
ประกันสังคม 

▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพ
ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 

▪ รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษี
หัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน/1 

31 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2565 
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3 สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้

โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 
▪ ค ู ่ส ัญญา  : โรงพยาบาลเอกชนที ่ เป ็นสมาชิก

ประกันสังคม 
▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพ

ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 
รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ในอัตราส่วนตกลงกัน/1  

6 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 

4 สัญญาจ้างบริหาร และแบ่งรายได้ทางธุรกิจ 
▪ คู่สัญญา : บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด 
▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพ

ครบวงจร 
รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ในอัตราส่วนตกลงกัน/1 

9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2566 
ยกเลิกสัญญา 1 ส.ค.

2564 

หมายเหตุ : /1 มีส่วนแบ่งรายได้ที่แตกต่างกัน 

 

กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 

สถานที่เอาประกัน 1. 442 และ 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2. ถนนบางแวก ซอยบางแวก 45 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผู้เอาประกัน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด 
ความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัย

จากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัย
ลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมี
เจตนาร้าย และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ (GIA Form) 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน 
 
 
 
 

สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทุกหลัง(ไม่รวมรากฐาน) รวมสิ่งต่อเติมปรับปรุงอาคาร รั ้ว กำแพง ประตู ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆทุกชนิด เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า(รวมหม้อแปลงไฟฟ้า) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบทำ
ความเย็น ระบบลิฟท์ และระบบป้องกันภัย เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ น้ำยาและวัตถุดิบ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการของผู้เอาประกันภัย 

ทุนประกันภัยรวม 96,108,090 บาท 
ระยะเวลา 28 มีนาคม 2564 ถึง 28 มีนาคม 2565 
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กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ 

 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม 

บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท 

 

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหมาย   - ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหมาย 

 

สถานที่เอาประกันภัย 1. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาโรจนะ (พระนครศรีอยุธยา) 
2. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาบ่อวิน (ระยอง) 
3. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาอมตะนคร (ชลบุรี) 
4. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขานวนคร (ปทุมธานี) 

ผู้เอาประกัน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 

ความคุ้มครอง กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่างๆ อันเกิดขึ้น
จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลูกเห็บภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยาน
พาหนะภัย ภัยอากาศยาน ภัยจากการระอุ  ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อน และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหาร)              ภัยการระเบิด และอุบัติเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่ง
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์
ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ  

ทรัพย์สินที่เอาประกัน 
ทุนประกันภัยรวม 

สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ 
28,000,000 บาท 

ระยะเวลา 8 ตุลาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 

สถานที่เอาประกันภัย 1. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาชลบุรี (สาขาชลบุรี 2) 
2. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาสยามอีสเทิร์น 
 

ผู้เอาประกัน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 
ความคุ้มครอง กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่างๆ อัน

เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลูกเห็บภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของ
ยวดยานพาหนะภัย ภัยอากาศยาน ภัยจากการระอุ    ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อน และชุด
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) ภัยการระเบิด และอุบัติเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี ้อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และ
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ  

ทรัพย์สินที่เอาประกัน 
ทุนประกันภัยรวม 

สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ 
16,000,000 บาท 

ระยะเวลา 13 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 พฤศจิกายน 2565 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  1.3.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

*** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท **** 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ บริษัทย่อย ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

บริษัท 

 
ทุนจด

ทะเบียน 
(บาท) 

 
ทุนจด

ทะเบียนที่
ชำระแล้ว 
(บาท) 

 
จำนวนเตยีง 

 
จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่าย 

 
การถือครองหุ้นโดยบริษัท 

 
จำนวนหุ้น % 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แลบ็ จำกัด (มหาชน)  
:  โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ / บริการตรวจสุขภาพ
ทั้งในและนอกสถานที่ 

 
 

107,500,000 

 
 

107,500,000 

 
 
3 

 
 

55,000,000 

 
 
- 

 
 
- 

บริษัทย่อย       
บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร ์จำกัด 
:  บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3,000,000 3,000,000 - - 299,998 99.99 

บริษัท สุขสวัสดิก์ารแพทย์ จำกดั 
: โรงพยาบาลประชาพัฒน์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
ขนาด 100 เตียง 
 

 
36,000,000 

 
36,000,000 

 
100 

 
- 

 
359,997 

 
99.99 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 
“IMH” 

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด 
(“โรงพยาบาลประชาพัฒน์” , PCH”) 

 

บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด 

99.99 % 99.99 % 
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บริษัทฯ ที่ถือหุ้นเกิน 10% 

บริษัท แอคควิ ฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ  ดำเนินกิจการบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตั้ง  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์   02-865-0044 ต่อ 4203 

โทรสาร   02-865-1545 

Website   www.accufas.com 

E-mail   info@accufas.com 

เลขทะเบียนบริษัท  0105540029193 

ทุนจดทะเบียน  3,000,000 บาท 

ทุนชำระแล้ว  3,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  300,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้  10 บาท 

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น 99.99% 
 

บริษัท สุขสวสัดิ์การแพทย์ จำกัด (หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์) 

ประเภทธุรกิจ  ดำเนินกิจการโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง 

สถานที่ตั้ง  146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์   02-427-9966 

โทรสาร   02-026-3199 

Website   www.prachapat.com 

E-mail   info@prachapat.com 

เลขทะเบียนบริษัท  0105551104540 

ทุนจดทะเบียน  36,000,000 บาท 

ทุนชำระแล้ว  36,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  360,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้  100 บาท 

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น 99.99% 

1.3.2 บริษทัฯ ไม่มีบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัท 

ร่วมเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจำนวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงของบริษัท 

1.3.3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธรุกิจอื่นของผู้ถือ 

หุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ 
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1.3.4 ผู้ถือหุน้ 

 (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 4 มกราคม 2564  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 

จำนวนหุ้น ร้อยละของทุน
ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้น ร้อยละของทุน
ชำระแล้ว 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. นายสิทธิวัตน ์       กำกัดวงษ ์ 74,075,300 34.45 75,250,000 35.00 1,174,700 0.5 

2. น.ส.ปรมาภรณ ์     ปวโรจนก์ิจ 32,134,800 14.95 32,134,800 14.95 - - 

3. นายเสถียร           พรยืนยง 28,800,800 13.40 28,800,800 13.40 - - 

4. นางกานดา           พรยืนยง 11,199,200 5.21 11,199,200 5.21 - - 

5. น.ส.วมิาลา           สกลุบุญราศ ี 7,999,400 3.72 7,188,400 3.34 (811,000) 0.38 

6. นายวิทวัส            สร้อยทอง - - 4,081,400 1.90 - - 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกดั - - 3,763,566 1.75 - - 

8. นายสวุิทย์            ตันติสุนทร 3,199,800 1.49 3,199,800 1.49 - - 

9. นายอานุภาพ        รกัอริยะพงศ ์ - - 2,800,000 1.30 - - 

10. นายธนพนธ์        โชว์ววิัฒนา - - 1,700,000 0.80 - - 
  

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินธุรกิจรูปแบบ Holding company 

(3) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

1.4  จำนวนทนุจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

 1.4.1  บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) มีทุนจดทะเบียน 107,500,000 บาท ทุนชำระแล้ว 

107,500,000 บาท แบ่งเปน็หุ้นสามัญ 107,500,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
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การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ประเภทผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล       

สัญชาติไทย 7 5,242,766 2.44 

สัญชาติต่างด้าว 1 383,200 0.18 

รวมนิติบุคคล 8 5,625,966 2.62 

บุคคลธรรมดา    

สัญชาติไทย 2,832 209,374,034 97.38 

สัญชาติต่างด้าว 0 0 0.00 

รวมบุคคลธรรมดา 2,832 209,374,034 97.38 

รวมทั้งสิ้น 2,840 215,000,000 100.00 

 

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ประเภทผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    

ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 1 3,763,566 1.75 

ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตำ่กว่า 1 หนว่ยการซื้อขาย 7 1,862,400 0.87 

ถือหุ้นต่ำกวา่ 1 หน่วยการซื้อขาย 0 0 0.00 

รวมนิติบุคคล 8 5,625,966 2.62 

บุคคลธรรมดา    

ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 13 171,343,000 76.15 

ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตำ่กว่า 1 หนว่ยการซื้อขาย 2,676 38,029,611 17.69 

ถือหุ้นต่ำกวา่ 1 หน่วยการซื้อขาย 143 1,423 0.00 

รวมบุคคลธรรมดา 2,832 209,374,034 97.38 

รวมทั้งสิ้น 855 215,000,000 100.00 

       ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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  การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

รายชื่อ การถือครอง 31-ธ.ค.-63 ซื้อระหว่างป ี ขายระหว่างป ี 31-ธ.ค.-64 

1. รศ.ดร. ธนวรรธน์   พลวิชัย  ทางตรง  - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

2. ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ 
 ทางตรง  

74,075,300 1,174,700 - 75,250,000 

เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ     

3. น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 
 ทางตรง  

32,134,800 - - 32,134,800 

เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์     

4. นายธิบดี                      มังคะลี ทางตรง - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางอ้อม - - - - 

5. น.ส. ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ  ทางตรง  50,000 - - 50,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

6. นายวโรกาส ตาปสนันทน ์  ทางตรง  40,000 - - 40,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

7. น.ส. รัชนีพร มกราวุธ  ทางตรง  - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

8. นพ. ณรงค์พล ห้าวเจริญ  ทางตรง  60,000 2,000 62,000 - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

9. น.ส. สุนทรี           น้อยนารถ ทางตรง - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางอ้อม - - - - 

รวม 106,360,100 1,176,700 62,000 107,474,800 
 

 1.4.2 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ 

 1.4.3 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

 

1.5  การออกหลักทรพัย์อื่นในปี 2564   - ไม่มี 
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1.6  นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 

 

 

 

 

 

 

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแลว้ 

 

ทั้งนี้ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินการของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 
การจ่ายเงินปันผลสำหรบัผลการดำเนินงานประจำป ี

 

 
2563 

 
2562 

 
2561 

 
2560 

 
2559 

อัตรากำไรสุทธติ่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม) -0.08 0.07 0.09 50.66 644.62 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A N/A N/A N/A N/A 
อัตราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น / กำไรสุทธิตอ่หุ้น N/A N/A N/A N/A N/A 
วันที่จ่ายเงินปันผล - - - - - 
***อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด*** 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ฝ่ายบริหารของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดย

ได้นำกระบวนการบริหารความเสี ่ยงตามแนวทางที ่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way 

Commission (COSO) มาใช้ทั่วทั้งบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบริษัทฯสามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(1)  ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงรวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตาม   

      กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯถือปฏิบัติ 

(2)   การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ 

(3)   ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เช่นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับ  

       ผลที่จะได้รับหรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการ 

       ควบคุมของบริษัทคือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

(4)   เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันท ี

       เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป 

(5)   การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท 

(6)   ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วมและมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการ 

       กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท 

(7)   ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง 

      ของการดำเนินงานตามปกติ 
 

2.2  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง 
การให้บริการตรวจสุขภาพจะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจำนวน

จำกัด ประกอบกับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรที่
มีคุณภาพและประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางในอนาคต โดยบริษัทมีการใช้
จำนวนบุคลากรวิชาเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการทั่วไป ดังนี้       

ตำแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว 
แพทย์ 5 442 6 360 6 316 
พยาบาล 4 509 5 421 4 800 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 10 1 9 - 4 0 
เทคนิคการแพทย์ 6 108 8 153 5 10 
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อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทมีการผันแปรไปตามฤดูกาล บริษัทจึงมีการใช้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางนอกเวลา 
เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีการใช้บุคลากรทางการแพทย์นอกเวลาในการออกตรวจนอกสถานที่ ซึ่งการออก
หน่วยในการตรวจสุขภาพเป็นงานที่ใช้เวลาสั้นและไม่ต่อเนื่องในแต่ละงาน อีกทั้งบริษัทมีการวางแผนการออกให้บริการล่วงหน้าเพื่อลดความ
เสี่ยงในการด้านการจัดหาบุคลากรต่างๆ ทำให้อาจประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
การที่บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร  

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และบุลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจำของบริษัท บริษัทมีการสร้างเสริมบรรยากาศและสุขอนามัยใน
การทำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจำของบริษั ทเพื่อ
สร้างเสริมทักษะในการทำงานและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร ประกอบกับ
บริษัทมีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถชักชวนมาร่วมงานในกรณีที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรได้ จากนโยบายข้างต้น 
บริษัทเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง 

2.2.2  ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง 

ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
ฟ้องร้อง บุคลากร ผู้ดำเนินสถานพยาบาล หรือบริษัทและบริษัทย่อย 
หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการให้บริการ ตลอดจน
หากผลการตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ออกมา
ผิดพลาด และยังรวมไปถึงการถูกฟ้องในเรื ่องการปฎิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรวิชาชีพ อาทิ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ 
นักรังสีเทคนิค และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยความเสี่ยงจาก
การถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้า และผู้ควบคุมดูแลในธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นต้น โดยในอดีตที่ผ่านมามีข้อกล่าวหาแก่อดีตพนักงานของบริษัทในปี 
2559 ว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากบุคคลากรดังกล่าวผ่านการอบรมด้านการเจาะเลือดและด้านอื่นๆจาก
สถาบันของรัฐ หรือสภาเทคนิคการแพทย์รับรอง แต่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ซึ่งทำให้มี
ความผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อย่างไรก็ดีข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดส่วนบุคคล จึงไม่มีผลผูกพันถึงบริษัทและบริษัทไม่ได้
ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาดังกล่าว 

ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการใน
การให้บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานพร้อมด้วย
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งยังนำระบบ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 มาประยุกตใ์ช้
ในการบริหารจัดการ และปัจจุบันห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทได้ 

รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฎิบัติการด้านการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ 
กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม ปี 2562 อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และในส่วนของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีการประกาศหน้าที่ ความรับผิดชอบ และร่วมถึ ง
บทลงโทษ ในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีเนื้อหาให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ และลักษณะการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ก่อนให้บริการ และขณะให้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคว าม
รัดกุมในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท และเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องจากสาธารณสุขแต่ละพื้นที่และลูกค้า 
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2.2.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 

ในธุรกิจการให้บริการตรวจสุขภาพและธุรกิจการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ทำให้มีธุรกิจการ
ตรวจสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการตรวจสุขภาพมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี
การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพประจำปีต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแก่ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการที่
โรงพยาบาลเอกชนมีการควบรวมเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการ
ลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดึงดูด
ลูกค้า จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ธุรกิจตรวจสุขภาพมีการแข่งขันที่สูง ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท 

อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสุขภาพมานานกว่า 23 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญ
สูงในการให้บริการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผลการตรวจ และมีรายได้จากการให้บริการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทสามารถในการ
ให้บริการในงานหลายจุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทมีความชำนาญในการให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนค่อนข้างมาก จึงทำให้มีการใช้
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มข้ึน ซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองต่อ 

ผู ้จ ัดจำหน่ายแก่บริษัท ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรพร้อมด้วยเครื ่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรถเอ็กซเรย์สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำ
ให้บริษัทมั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทเป็นธุรกิจการตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างาน แรงงานต่างด้าว และปัจจัยเสี่ยง  โดย
รายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการตรวจประจำปี ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีส่วนใหญ่จะเริ่มตรวจในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 
ของแต่ละปี โดยส่วนหนึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเป็นช่วงที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงน้อย และเป็นรอบการตรวจสุขภาพประจำปีของแต่
ละบริษัทจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่จะตรวจสุขภาพในช่วงดังกล่าวค่อนข้างมาก โดยรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาสย้อนหลัง
ตามภาพ ดังนี้      
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อย่างไรก็ดี บริษัทก็ให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยง โดยการขยายประเภทการให้บริการของบริษัทเพื่อบริหารรายได้ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันมากขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี รวมไปถึงการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้างาน ซึ่งจะมีรายการจากการให้บริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี และรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนที่
ให้บริการมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี รวมถึงรายได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วน
ใหญ่จะมีการให้บริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของรายได้ตามฤดูกาลได้พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย 

จากที่กล่าวด้านความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทด้วย  
ซึ่งธุรกิจของบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงไตรมาส 3 และ 4 โดยมีรายละเอียดกำไรสุทธิแยกตามไตรมาส ดังนี้        

 
 

อย่างไรก็ดีจากการเพิ่มประเภทการให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ของบริษัท อาจมีความเสี่ยงในด้านความไน่
นอนเนื่องจากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงานที่บริษัททำสัญญาให้บริการช่วงจากโรงพยาบาลรัฐบาลจะเกิดขึ้นปีเว้นปี  
และการให้บริการฉีดวัคซีนต้องมีการเสนอราคาในการให้บริการปีต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือให้บริการ
ฉีดวัคซีน ซึ่งอาจทำให้ไตรมาส 1 ของทุกปี อาจมีผลขาดทุน 
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
 

- เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
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4.  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

ของผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบบริษัทฯประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งบการเงินรวม– งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 

➢ รายได้ 

รายได้จากการให้บริการ 

ในปี 2564 รายได้จากการให้บริการรวมเท่ากับ  942.64 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) โดยประกอบไปด้วยรายได้จากการ

ให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 310.27 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 623 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 10.84 ล้านบาท 

 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 319.64 33.54 238.21 98.13
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 623.00 65.38
รายไดอ่ื้น
     ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์น 0.00 0.00 0.20 0.08
     รายไดอ่ื้น 10.25 1.08 4.34 1.79

         รวมรายได้ 952.88 100.00 242.75 100.00
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนการให้บริการ 198.62 20.84 180.22 74.24
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116.93 12.27
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 19.78 2.08 15.26 6.29
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 84.17 8.83 63.12 26.00
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 1.82 0.19 0.00 0.00

        รวมคา่ใชจ่้าย 421.33 44.22 258.60 106.53
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 531.56 55.78 (15.85) -6.53
ตน้ทุนทางการเงิน 8.75 0.92 1.54 0.64
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 522.80 54.87 (17.39) -7.17
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 100.10 10.51 (0.79) -0.32
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 422.70 44.36 (16.61) -6.84

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.97                  (0.08)
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 214,735,149     215,000,000    

หน่วย : ลา้นบาท

งบกำรเงนิรวม 2564 2563

ส ำหรับปี
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รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

ในปี 2564 เท่ากับ 310.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.89 จาก 215.63 ล้านบาท เนื่องจากการรวมธุรกิจโรงพยาบาลตรวจรักษาทั่วไป 

ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการให้บริการในการตรวจหาเชื้อชนิด Antigen Swab ซึ่งสามารถวิเคราะห์และ

ทราบผลตรวจภายในวันที่ตรวจได้ทันที และ ให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด – 19 รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับองค์กร 

และประชาชนทั่วไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ทางบริษัทให้บริการออกตรวจสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัยและปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมายแรงงานตามองค์กรต่างๆ ทำให้บริษัทมีรายได้ตลอดปี 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจบริษัทสุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) และ  กำหนดวันรับโอนอำนาจควบคุมกิจการใน

วันที่ 10 เมษายน 2564 ดังนั้นจึงมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 623 ล้านบาท สืบเนื่องจาก

สถานการณ์โควิดที่เริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น

จำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลประชาพัฒน์ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป - ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม เมื่อจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนเตียงรองรับในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ 

ทางบริษัทจึงหาทางลดความแออัดของผู้ป่วย และลดการติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน โดยทางโรงพยาบาลประชาพัฒน์ได้เข้าไป

บริหารศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ของเขตราษฎร์บูรณะ มาดูแลเบื้องต้น

เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล 

รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 เท่ากับ 10.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.98 จาก 22.58 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 

19 ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรง 

ทำให้หลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตัวลง รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจนี้สูงขึ้น ทำให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบอย่างมาก 

รายได้อื่น 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.55 จาก 4.54 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไร

จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าอาหารเสริมสุขภาพ รายได้จากการได้รับทรัพย์สินบริจาค เป็นต้น 

➢ ต้นทุนการให้บริการ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 315.55 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) ประกอบด้วยต้นทุนจากการ

ให้บริการทางการแพทย์ 189.67 ล้านบาท ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116.93 และ ต้นทุนจากการตรวจสิ่งแวดล้อม

เท่ากับ 10.86 ล้านบาท โดยต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์และต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในส่วนของต้นทุน

ผันแปร เช่น ยา เวชภัณฑ์  และวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนคงที่จากค่าใช้จ่าย

บคุคลากร และค่าเสื่อมราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้จากการบริการที่ลดลง 

➢ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 19.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.66 จาก 15.26 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 84.17 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 33.36  จาก 63.12 สืบเนื่องจากทางบริษัท เข้าซื้อกิจการบริษัท สุขสวัสดิ์

การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) ซึ่งไตรมาส 2 เป็นไตรมาสแรกในการจัดทำงบการเงินรวม การเข้าซื้อธุรกิจครั้งนี้เพื่อขยาย

ขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บริษัทเน้นให้บริการตรวจสุขภาพไปสู่การบริหารโรงพยาบาล

ทั่วไป 
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➢ ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 

ในปี 2564 ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเท่ากับ 1.82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ส่งผลกระทบรุนแรงกับบริษัทย่อย จึงมี

การปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทย่อย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยแผนของการปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 และคาดว่าจะ

ประสบผลสำเร็จในปีหน้า 

➢ ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 467.89 จาก 1.54 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ป ี

 

➢ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 422.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 44.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี

ก่อนหน้า การรวมธุรกิจสามารถทำให้มีรายได้จากการรักษาพยาบาลที่มีความมั่นคงเข้ามา และยังเป็นการลดความผันผวนของรายได้ ที่

อิงจากการรับรู้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในการตรวจสุขภาพประจำปี และช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของ

กลุ่มบริษัท โดยเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ 

 

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,180.10 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 

688.90 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 335.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 279.49 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน, สินทรัพย์สิทธิการใช้, ค่าความ

นิยม, เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินสัญญาเช่า  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกุล่มบริษัทเท่ากับ 334.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 147.39 ล้านบาท และ

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียนเท่ากับ 272.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 227.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น  

หน่วย : ลา้นบาท

31/12/2564 31/12/2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 31/12/2564 31/12/2563 จ านวนเงิน ร้อยละ
สินทรัพย์

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 672.71 317.89         354.82           111.61 381.70         309.76         71.94             23.22
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 507.39         173.31         334.08           192.77 330.93         166.08         164.85           99.26
          รวมสินทรัพย์ 1,180.10      491.20         688.90           140.25 712.63         475.84         236.78           49.76
หนีสิ้น

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 147.41         38.82           108.59           279.73 44.56           33.75           10.81             32.04
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 188.29         17.40           170.89           982.41 19.60           13.94           5.66               40.58
          รวมหน้ีสิน 335.70         56.22           279.49           497.17 64.16           47.69           16.47             34.54

งบแสดงฐานการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 เปล่ียนแปลง 2563 เปล่ียนแปลง
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 161.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 154.24 ล้านบาทและ หนี้สินสัญญาเช่า

เท่ากับ 168.70 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 153.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี 

➢ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 844.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตาราง

ด้านล่างดังนี้  

 
 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการบันทึกตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 6.35 ล้าน จากปีก่อนหน้า ซึ่งทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวน

เงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และได้สำรองหุ้นทุนซื้อ

คืนในจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยกลุ่มบริษัท สำรองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงิน

ปันผลไม่ได้ 

 

➢ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31/12/2564 31/12/2563 

อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 66.53 24.31 

อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 44.35 -6.84 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) เท่า 0.40 0.13 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 66.08 -3.75 

 

หน่วย : ลา้นบาท

31/12/2564 31/12/2563 31/12/2564 31/12/2563
ทุนเรือนหุ้น - มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 107.50              107.50              107.50              107.50              

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 107.50              107.50              107.50              107.50              
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 262.69              262.69              262.69              262.69              
ก าไรสะสม -                    -                    -                    

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 14.78                8.43                  10.75                8.00                  
จดัสรรแลว้ - ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 13.29                -                    13.29                -                    
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 459.42              56.36                267.53              49.96                

หุ้นทุนซ้ือคืน (13.29) -                    (13.29) -                    
              รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 844.40              434.98              648.47              428.15              

ส่วนของผูถื้อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

สำนักงานใหญ่ 
ชื่อบริษัท    :  บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)  
       หรือ “โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ” 
ประเภทธุรกิจ :  โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ประกอบกิจการ  
                                                   ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่ 
ลักษณะสถานพยาบาล  :  โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
จำนวนเตียง   :  3 เตียง 
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  :  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
เลขทะเบียนบริษัท   :  0107561000269 
ทุนจดทะเบียน   :  107.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 107.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  
                                                   เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า  
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด :  26 ธันวาคม 2562 
วันที่เริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ :  18 ธันวาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562 
ตัวย่อหลักทรัพย์   :  IMH 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-410-4284 
 
สำนักงานสาขา (1) 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-865-1545 
 
สำนักงานสาขา (2) 
ชื่อบริษัท    :  คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาปทุมธานี 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่ 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  9/28 หมู่ท่ี 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคอลงหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  02-529-3536 
 
 

http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
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สำนักงานสาขา (3) 
ชื่อบริษัท    :  คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาอยุธยา 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่ 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  1/194-5 หมู่ท่ี 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  035-331-218 
 
สำนักงานสาขา (4) 
ชื่อบริษัท    :  คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาสยามอีสเทิร์น 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่ 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  60/31-32 หมู่ท่ี 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  038-891-841-2 
 
สำนักงานสาขา (5) 
ชื่อบริษัท    :  คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาชลบุรี 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่ 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  117/12-14 หมู่ท่ี 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  038-454-417-9 
 
สำนกังานสาขา (6) 
ชื่อบริษัท    :  คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาชลบุรี 2 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่ 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  126/11-13 หมู่ท่ี 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20000 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศัพท ์    :  033-001298-99 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท    :  บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ :  บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
เลขทะเบียนบริษัท   :  0105540029193 
ทุนจดทะเบียน   :  3 ล้านบาท  
เว็บไซด ์    :  www.accufas.com 
โทรศัพท ์    :  02-865-0044 ต่อ 4203 
โทรสาร    :  02-865-1545 

http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
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บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น :  99.99% 
 

ชื่อบริษัท    :  บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย ์จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป 100 เตียง 
สถานที่ตั้งสำนักงาน  :  146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
เลขทะเบียนบริษัท   :  0105551104540 
ทุนจดทะเบียน   :  36 ล้านบาท  
เว็บไซด ์    :  www.prachapat.com 
โทรศัพท ์    :  02-427-9966 
โทรสาร    :  02-026-3199 
บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น :  99.99% 
 

ข้อมูลอ้างอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ตั้ง :  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    :  0 2-009-9000   
โทรสาร    :  02-009-9991 
 
ผู้สอบบัญชี   :  สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
สถานที่ตั้ง   :  491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ชื่อผู้สอบบัญชี :  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   3885   หรือ  
  นางณัฐสรัคร์ สโรชนันทน์จีน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   4563   หรือ 
  นางสาวดรณ ี สมกำเนิด         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   5007   หรือ 
  นางสาวจารุณ ี น่วมแม่            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   5596 
โทรศัพท์ :  02-234-1678 
โทรสาร :  02-237-2133 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน   :  บริษัท ที่ปรึกษาราชารตนะ จำกัด 
สถานที่ตั้ง   :  17,19, 21 ซอยเจริญนคร 35  ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน  

   กรุงเทพฯ 10600 
ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน  :  นายกมล  เรืองมานะมงคล 
โทรศัพท์    :  081-831-3171 
E-mail    :  kamol.ruang@gmail.com 
 
 

http://www.intermedthai.com/
mailto:kamol.ruang@gmail.com
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  :  นางสาวภูษณศิา ทับทิมทอง 
:  สำนักงาน กฎหมาย ภูษณิศา ทับทิมทอง 
   168 ถนนรามคำแหง 24 แยก 34 ซอย 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 

 

5.2 ข้อมลูสำคัญอื่น   - ไม่ม ี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัท 
คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล 

โจทก์ กับ นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำเลยที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 
นายจ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ได้ขับรถไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ                
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน 
ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 
1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้แก่โจทก์ ต่อมาบริษัทได้มีการอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันหรือคนใดคนหนี่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่            
9 เมษายน 2562 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกคำร้อง ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ทางบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ 
จำกัด (มหาชน) ได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คไว้ต่อศาลตามคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นจำนวนเงิน 2,145,150 บาทแล้ว และได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว 

 
บริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผู้มาใช้บริการข้อหาผิดสัญญา
รักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 21.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน บริษัทย่อยไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน เนื่องจากผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยจะชนะคดีดังกล่าว 
 

5.4 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว 

5.5 บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการออกตราสารหนี้ในปี 2564 

 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2 

การกำกับดูแลกิจการ 
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สรปุข้อสนเทศบริษทัจดทะเบียน 

IMH บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลัแคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

บริการ 
Mai 
CG Report :  

6. นโยบายการกำกับดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กร จึงได้มความุ่งมั่นในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้กำ หนด
นโยบายการกำกับดแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 
1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies – CGR) ประจำปี 2564 ได้คะแนน 89 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

2. บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ ที่ช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคลองกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้
ชัดเจนครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายกำกับดูกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.intermedthai.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ดังนี้ 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
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หมวดที่ 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง  โดยมี
สาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กร

ต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้
แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง 
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท  

 

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถื อ

หุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ 

กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง  
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2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทเนื่องจาก
จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัทและแนวปฏิบัติที่ถูกต้ อง
สำหรับการทำงาน อีกทั้งป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท 

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งรัด 

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) One Report 

2.5 ระบบการควบคุมภายใน 
 

  บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และ
อำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.6   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  

2.6.1 ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ 

2.6.2 การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้  

2.6.3 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับ
ผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อ
ดำเนินการจัดการต่อไป  

2.6.5 การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท  

2.6.6 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการ
กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท  

2.6.7 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินงานตามปกติ  
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2.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)   
 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อ
บริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื ่อสั ่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

2.7.1 ช่องทางไปรษณีย ์
 รศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย 
 หมู่บ้านสวนปริญสิริ เลขที่ 357/38 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10230  

2.7.2 ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) 
 thanavath.p@intermedthai.com  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.7.3 ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบริษัท) 
 http://www.intermedthai.com โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในหัวข้อ “รับเรื ่องร้องเรียนบริษัท” (Receiving a 
complaint) 

•  บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถาน ที่
ทำงาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ เป็นการไม่ยุติธรรม ต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ 
จะพิจารณาด้วยความโปร่งใสโดยปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู ้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่ นใน
กระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม 

•  ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง 
หากเป็นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัท ได้ รับ
ความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย  

•   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระ ของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่ มีการขอ
ข้อมูลเพิ่ม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล 

•  ผู้รับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาเรื่องทีแจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวน
จะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสโดยไม่แสดงตัวตน 

•  ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเบาะแสเห็นควรให้มีการสอบสวน ให้จัดให้มีคณะทำงานสอบสวนโดยกำหนดให้ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำ
หน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยในสายงานต่างๆของบริษัทตามโครงสร้างผังองค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
จะทำการสอบสวนเข้าเป็นคณะทำงานสอบสวนตามที่ประธานคณะทำงานสอบสวนเห็นสมควรแล้วแต่กรณี 

•  คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสโดยไม่แสดงตัวตน 

•  ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันท่วงที และหากจำเป็น บริษัท
ฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

•  ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.8 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 

mailto:thanavath.p@intermedthai.com%20%20ประธาน
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3.  การประชุมคณะกรรมการ 

3.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า  4 ครั้งต่อปี และต้อง
ประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนทราบกำหนดการ
ดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ
จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มี
เหตุจำเป็นเร่งด่วน  
 

โดยในปี 2564 ได้มีการกำหนดตารางประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า  
 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ วันที่ 

1/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 
2/2564 3 มีนาคม 2564 

ประชุมผู้ถือหุ้น 16 เมษายน 2564 
3/2564 14 พฤษภาคม 2564 
4/2564 13 สิงหาคม 2564 
5/2564 30 สิงหาคม 264 
6/2564 12 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ  :  กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม 
 

3.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
3.3 มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น หุ้ นกู้ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

3.5 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม  

3.6 ประธานกรรมการบริษัทมีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหา
สำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัททุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุก
เรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ  

3.7 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

3.8 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ 
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4. ค่าตอบแทน 
4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ 

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท  

 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

 

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2564 

ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม 

ดร. สิทธิวัตน์     กำกัดวงษ์ 

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความั่นคง
ขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 

• มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง 

น.ส.ปรมาภรณ์   ปวโรจน์กิจ 

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย           
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 

 
 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 

• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

• สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

นพ. ณรงค์พล     ห้าวเจริญ 

- ผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล 

• หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

น.ส.รัชนีพร        มกราวุธ 

- กรรมการบริหาร 
- ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน 
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

• หลักสูตร เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี 
เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2021 

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
 

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
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• หลักสูตร Update กฎหมายภาษี ปี 2564 
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้อง
ทราบ 

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
 

น.ส.ศิริลักษณ์     ระหงษ์ 

- เลขานุการบริษัท 

• หลักสูตร Refreshment Training 
Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 

• สัมมนา หัวข้อหลกัเกณฑ์การสำรวจ
โครงการ CGR ปี 2566 

• สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

นอกจากการเข้าอบรมสัมมนาในปี 2564 ข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษัท ไว้ในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

6.   นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้ 

1. ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบ

การให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเก ณฑ์ที่
บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรง
ตำแหน่งแทนต่อไป 

2. ระดับผู้บริหาร 
เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมี

นำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดั บผู้บริหารมี
กระบวนการ ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว 
2.  ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3.  กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก 
4.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อน
พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา 
5.  กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และ
จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 
6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
7.  ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน 
8.  ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียม
รับมอบและเรียนรู้งาน และกำหนดหาทายาทสำรอง 
9.  พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมาย
การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้ 
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7.  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ 
 บริษัทฯ กำหนดให้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มี คู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบตางๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแนะ นำ
ธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการ ใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ 

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไมม่ีกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่  

8.   การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท  
 สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหา

กรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือก
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส 
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยว ข้อง
ด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2551 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะ 

4. อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ 
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5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
3.  ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล ( Monitoring and 
Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน  
6.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
7.  ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8.  พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
9.  พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่น
ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี ) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

10.  จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
11.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใ นระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่ นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3  คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการ
สรรหากรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้ น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้
ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รั บ
การแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง นามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอื ่นที ่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั ่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที ่และความรับผิดชอบที ่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมอีำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

2.1 ครบวาระ 
2.2 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
2.6 ตาย 
2.7 ลาออก 
2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมา
แทนตำแหน่ง 

5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

การประชุม 

1.  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการ
ประชุมนั้นๆเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและความเหมาะสมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและ
นำเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

อำนาจ 

มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่ง เอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น 
1.  พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้ น
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี 
2.  รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 
3.  พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงายทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี 
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4.  สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น ไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของสำนัก
ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 
6.  พิจารณารายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยง 
7.  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
เหมาะสม 
8.  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 
9.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือรายการที่มีความ
บกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร   
 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้ง
กรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
1.    ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท 

2.    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
กรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3.    ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจ ะมี
กรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต 

ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการ

อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท 
2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
2.4   โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม 

3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส 

ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้

เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม 
6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 

6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 

6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป 

6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทคร้ังที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท 
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการ

แต่งตั้งคัดเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
3. ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว การพ้นจากตำแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ 
6. ในกรณีที่ตำแหน่งทำงานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทนเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู ่
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ 

3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถา
การณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท 

4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตราการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น 

5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ 
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การประชุม 
1.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม 
2.  เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระ
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่
เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 30 วันทำการหลังการประชุมเสร็จ
สิ้น 
3.  ในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม 
4.  มติที่ประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะทำงานมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
 

การรายงาน 
    คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบ ริษัท
ตามความเหมาะสม 
 
 

ที่ปรึกษา 
     คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสมเป็นกรณี 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 
คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ด้านการสรรหา 
1.  กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ะ
แต่กรณ ี
2.  พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/
หรือแต่งตั้งเพิ่ม 
3.  พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4.  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ด้านการกำหนดค่าตอบแทน 
1.  จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2.  กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ 
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3.  รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
4.  รายงานโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท 
5.  ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก 
 
การประชุม 
1.  จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วม
ประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น 
2.  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
3.  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆยกเว้นกรณีการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 
4.  ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ใน
กรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด 
 
การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
1.  คณะทำงานกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ 
2.  คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ 
3.  กรณีที่ตำแหน่งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็น
กรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะทำงานกำกับดูแล
กิจการ เพื่อให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะทำงาน
กำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนเข้ามาแทน 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
1. พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) 

ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล 
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 

ความรับผิดชอบ 
 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก 
 

การประชุม 
1.  จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วม
ประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น 
2.  ในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย คณะทำงานกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
3.  คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 
4.  ในการออกเสียงคณะทำงานกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดย
มีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด 
 

การรายงาน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะทำงานกำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม  

กำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอ  คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี 
และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสม
กับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่างน้อย  ปีละ 1 คร้ัง  
 

9.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัท
จะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท 
อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
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10.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   
บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความ

ซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงได้
กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน  ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่ วถึง โดยผ่านสื่อและ
วิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอ ดภัยทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึ ง
ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ 

3. สาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ 

 หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย   

 
หมวดที่ 2   กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ รวมไปถึง ได้จัดทำวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมต่องานในด้านนั้นๆ 

• ทางบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำมาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ  

 
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์
ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา
และปรับปรุงการแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจะทำให้ผู้ใช้ บริการพึงพอใจแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะ
กลับมาใช้บริการอีก ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2564 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ภาพรวม) อยู่ที่ร้อยละ 94.00  
 

• บริษัทฯ จะมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะให้บริการกับลูกค้าก่อนเสมอ และทีมงานที่จะไป
ให้บริการจะต้องมีความชำนาญ และความรู้ การบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วนความสามารถในการแข่งขันของกิจการ จะเป็นการ
บริการให้กับลูกค้าโดยจะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกครั้งเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงต่อไปซึ่งเป็นที่เชื่อและไว้วางใจของ
ลูกค้ามาโดยตลอด และรักษามาตรฐานของคุณภาพการให้บริการและการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 
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• บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็น
องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี  

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และได้จัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักของกิจการ และค่านิยมร่วมขององค์กร             
อย่างชัดเจน 

• คณะกรรมการได้มีการจัดทำกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ  

• บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน 

• บริษัทฯ ได้มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในภายนอก เรียบร้อยแล้ว 

• บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เรียบร้อยแล้ว 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโน โลยีมาใช้ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายที่กำหนด ทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเสมอ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลในเรื่องจัดทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมไปถึงตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี 
 

2.1  การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-   หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทเช่นคู่ค้าลูกค้ า
คู่แข่งหรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือ การ
ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท 

-  ห้ามพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและในกรณีที่มีการทำธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงา นมี
อำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม 

-   คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่
อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโ ดย
คำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

-  กรรมการผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2.2  การซ้ือขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน 

-   กรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน ( Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง 

-  พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้ เป็นความลับพนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของ
ลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกันและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสง ค์ทางการ
ฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย 

-   ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นต้น 
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-   การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผย
ข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-   ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้นำในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

-   ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการ
เปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-   กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงินเมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้จัดทำรายงานกา รซื้อ/ขายนั้น
ภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป 

-   กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงินต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท 

2.3  การปฎิบัติต่อลูกค้า 

-  ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

-  พนักงานบริษัทต้องทุ่มเทมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ 

-  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ าและ/หรือ
เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

-  พึงรักษาความลับของลูกค้าเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.4  การปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

-   กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 

-   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

-   ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 

2.5  การจัดซื้อ จัดหาและการปฎิบัติต่อคู่ค้า 

-   ในกระบวนการการจัดซื้อจัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้โปร่งใสเป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

-   พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคาและคุณภาพมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม
ถูกต้อง ไม่ปกปิดไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า 

-    ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 

-    ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 

-    ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สาม ารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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2.6  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

-   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น
โดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ 

-   มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท 

-   จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจำปีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 

-  แถลง และชี้แจ้งสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้ วนตาม
ความเป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-   ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อ-คณะกรรมการผ่านเลขานุการบรษิัท 
เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

2.7  การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

-   ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ 

-   ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2.8  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรวม 

-   รับผิดชอบและยึดมั่นรวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่
บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ 

-  ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเ องและร่วมมือ
กับรัฐและชุมชน 

-  ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องง 

-  บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้ารวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.9  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

-   ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฏหมาย
ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

-   ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
-  ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ 

-   บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศอายุเชื้ อชาติ
ศาสนาสถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
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-   การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น 

-   บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเช่นชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯการเปิดเผยหรือการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น 

-   ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

-   จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็ นธรรม
จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

-  มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

-  จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน
เกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

2.10  การให้หรือรับของขวัญ 

-   ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท 

-   ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผู้รับ 

-   ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 

-   การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใสหรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้ 

-   ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัทและ
พึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต 

2.11  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-   บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น 

-   ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย 

-   กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้นพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้อง
ควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอกและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น 

-   บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบค้นหาติดตามสอบสวนและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทเพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศของบริษัท 

2.12  การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา 

-   ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 

-  บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า 
ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด 
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2.13  การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

-  พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัทมิให้เสื่อมเสียสูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพพนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
อย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

-   พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด 

-   พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม 

2.14  การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทจะพิจารณา
ลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณ ี

-  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชา
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด 

-  ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

-  พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

2.15  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

-  จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ 

-  ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายใน การลด
คอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศ 

-  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การ
เลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอัน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้ 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 442 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์  +66 2865-0044-49 
โทรสาร  +66 2410-4284 

 

หมวดที่ 3   เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

• ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล สามารถให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความ
ชำนาญของกรรมการ (skills matrix) โดยสม่ำเสมอ 
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• ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งจำนวน
กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยกรรมการอิสระ
ทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่   บริษัทฯ กำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ 

• กรรมการที่ไม่เป้นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ 

• กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

• ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดกรรมการ อายุ เพศ 
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จด
ทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ มีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ  

• ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่
ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 
ได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้ 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1.  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
2.  ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน  เงินโบนัส ของพนักงาน

ทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ลงไป 
4.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 
5.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 
6.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 
7.   มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1)  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ 
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 
2)  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
3)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 
4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 
5)  อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ 
(Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำ
รายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมาย
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื ่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที ่ประชุม
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คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของ
บริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

• ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่มีจริยธรรม และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดปฏิบัติ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ 

• คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของวาระดังกล่าว 

• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งยังสนับสนุนให้
กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเข้า
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง 

• บริษัทฯ ได้มีการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู ้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารและระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

• บริษัทฯ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน 

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย กรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน  9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควร
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว 

• คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

• คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการ
ประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุด ไว้ในรายงานประจำปี 

• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน จากกรรมการ 3 คน ทำหน้าที่ใน
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อ ให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และพิจารณาประวัติของบุคคลที่ทำการสรรหา 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป และได้เปิดเผยประวัติ
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื ่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอ
ให้ต่อวาระ 

• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองคืกรให้
ดำเนินธุกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่า ยและรูปแบบ
ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ ซึ่งรูปแบบค่ าตอบแทน
กรรมการจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำนึงถึงความเหมาะสม 

• และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักาษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย 

• ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะก รรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย 

• คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ และได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียน
อื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งรวมแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เป็นที่รับทราบ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตราการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน 
นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 

• กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มีการจัดขึ้นในรอบปีนั้นๆ 

• บริษัทฯ ย่อย มีระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำกับ
ดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลของบริษัทฯ  อย่างโปร่งใส และเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา  

• ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อย ยังไม่มีการเข้าร่วมการลงทุนในกิจการอื่น เลยยังไม่มีการจัดทำ  shareholders’ agreement 

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 คร้ัง 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้

เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพไว้ในรายงานประจำปี 
 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
   หลักเกณฑ์ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี 
 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้ 
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.  การประชุมคณะกรรมการ 
4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ 
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5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบุคคล มีดังนี้ 
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ขั้นตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการ

บริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ได ้
4 ดีเยี่ยม 
3 ดีมาก 
2 ดี 
1 พอใช้ 
0 ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้ 

ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล 3.92 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 3.93 

 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
   หลักเกณฑ์ 

 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ การประชุมคณะกรรมการ การ
บริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี 
 

ขั้นตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 86 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ได ้
4 ดีเยี่ยม 
3 ดีมาก 
2 ดี 
1 พอใช้ 
0 ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้ 

ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล 3.98 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ 3.95 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล 3.89 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะ 3.90 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายคณะ 3.87 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายบุคคล 3.91 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายคณะ 3.95 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายบุคคล 3.93 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะ 3.98 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะ 3.96 

 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 
   หลักเกณฑ์ 

 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อ
เกี ่ยวกับความเป็นผู ้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร มีดังนี้ 
1.  ความเป็นผู้นำ 
2.  การกำหนดกลยุทธ์ 
3.  กาปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4.  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
5.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6.  ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7.  การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
8.  การสิบทอดตำแหน่ง 
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9.  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
10. คุณลักษณะส่วนตัว 

ขั้นตอน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ได ้
4 ดีเยี่ยม 
3 ดีมาก 
2 ดี 
1 พอใช้ 
0 ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร ได้ดังนี้ 

ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 3.93 
 

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 3.89 เป็นผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” 

• คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่  

• คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอก 
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื ่องของ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำป ี

• คณะกรรมการบรษิัท มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอมา 

• คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี 

• คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุม
รวม 7 ครั้ง และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมการ
บริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ แลเลขานุการบริษัทจะแจ้งผล
การประชุมให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  

• การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการรายงานผลการประชุมนครั้งนั้นให้ทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถ
กำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน และฝ่ายจัดการเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ และเ ป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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• เลขานุการบริษัท จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม เป็นต้น 

• คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ฐานะที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาโดยตรงเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง 

• คณะกรรมการบริษัท  ได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย  

• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวศิริลักษณ์  ระหงษ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (คณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2559) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องการทราบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผย
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ในรายงานประจำปี เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  

• คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมครั้งนี้ด้วย 
 

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
ประจำปีของบริษัทหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
(3)  ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่ง
จัดทำโดยกรรมการให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท 
(4)  ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ 
บริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
(5)  จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
(6)  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มี 
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
(7)  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว 
(8)  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 4   สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

• คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม
กระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
และติดตามให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในสรร
หาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

• บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงานในตำแหน่งสำคัญรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ค้าง วิธีการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทฯ 
รับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งที่สำคัญทุกระดับ
อย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที  

• คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 

• คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุก
ระดับในองค์กร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

• คณะกรรมการบริษัท  จะคำนึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระสั้น และระยะยาว  

• ในการจ่ายค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป 

• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา
โครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการใน
ระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า 

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้ประเมิน  

• คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว 

• คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร 

• คณะกรรมการบริษัท เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะ
เป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลตอ่อำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 
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• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรพนักงานในทุกระดับมี
ความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับ
รองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกาบริหารจัดการเงินการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้อง
กับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง  

หมวดที่ 5   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วน
หนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน 

• คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

• คณะกรรมการบริษัท จะดูแลพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน ตลอดจนการควบคุมดูแล
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและลูกจ้าง และเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากพนักงานและลูกจ้าง โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

• คณะกรรมการบริษัท จะให้ข้อมูลการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

• ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า คือ บริษัทฯ เลือกใช้บริการจากคู่ค้า โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสินค้า และการให้บริการเป็นสำคัญ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

• ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีการปฏิบัติต่อชุมชน คือ บริษัทฯ ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย
ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม เช่น การให้ข้อมูล
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ 
การใช้พลังงาน 

• บริษัทฯ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็นธรรม 

• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นมาตรการรักษาข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอ
ตามที่กำหนดไว ้

• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี ่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้จัดทำรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี 

• คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

หมวดที่ 6   ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

• คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ ทั้งการประเมินความ
เสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ทุกหน่วยงานทำการทลทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่าบบริหารความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับ
ความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

• คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและ
ในระดับสากล 

• ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วยที่เกี่ยวข้อง 

• คณะกรรมการบริษัท ได้จัดมีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 3 คน ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติ
และหน้าที่ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้งตาม
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  ตามขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเปน็ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือ
ร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ 

• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปี 

• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  โดยมีมาตราการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะ
ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นโดยกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และ
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นถือหุ้นรวมกันเดินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียทั้งหมดของนิติ
บุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th และส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท 
จัดเกHบไว้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื ่อนำเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในครั้งสุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากได้กำหนดบทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย 
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• คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็ นประจำทุก
ปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว 

• คณะกรรมการ มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำ
ให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

• คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ
มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงานโดยพนักงานที่ได้รับการคัดเบือก ต้อง
ไม่กระทำความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทฯ ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระทำ
ทุจริตคอร์ปรัปชั่น หรือความประพฤติที่ขัดขว้างต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และรายงานข้อมูลแก่
สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภายในแลพภายนอกองค์กร  

• คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับร้องข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัทฯ และรายงาน
ประจำปีของบริษัทฯ  

• คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยควรกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่าน
ทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต 
 

หมวดที่ 7   รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

• คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

• คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ 

• คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะการเงินและผล
การดำเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
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Analysis) หรือ MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่
ออกหลักทรัพย์  

• คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งนั้นได้ดูแลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เชน่ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ
กลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยยึดกรอบระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าทางการเงิน (Early Warning System) และใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบ
ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสำหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท มั่นใจแล้วว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ และสภาพคล่องทางการเงิน 

• คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลอย่างให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่
สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง 
และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง
เจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ 

• คณะกรรมการบริษัท มั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้อง
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

• คณะกรรมการได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัป ชัน 
การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี  

• คณะกรรมการได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทียม ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 

• คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ และผู ้บริหารสูงสุดทางด้านการบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู ้ให้ ข้อมูลกับ
บุคคลภายนอก 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง และสนับสนุนงานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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หมวดที่ 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลและให้ความสำคัญทุกประเด็นที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทิศทางการดำเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่อง
สำคัญนั้นๆ 

• เปิดโอกาส และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่เห็นสมควรจะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลกัษ ณ์
อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการเสนอวาระเข้ามา และเปิดเผยไว้ใน website ของบริษัทฯ 

• เปิดโอกาส และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2564 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม พร้อม
ทั้งเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ  

• คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า และได้
เผยแพร่ไว้บน website ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ได้มีการจัดทำเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และกำหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง โดย
ในปี 2564 ได้กำหนดให้วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเวลาการประชุมคือ 10.00น. – 12.00น. ณ 
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ถนนบางแวก              แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

• ไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ 

• คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนสียง และนำเทคโนโลยีมาใชในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode ในการ
ลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ 

• ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ 

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 

• กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

• ก่อนเริ่มประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

• ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

• มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัทฯ 

• ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

• วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ  

• ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 
 
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้

ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบั ญชีและเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้  
1. มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบในแต่

ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและ
ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 

2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม  

3. คณะกรรมการดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์

ดังกล่าวไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
 
5. คณะกรรมการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น โดยไม่ทำ 
การใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
6. ประธานกรรมการจะดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระ
การประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทได้ 
7. ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
8. บริษัทมีวิธีการลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายบัญญัติให้การลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ให้
นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ให้นับว่าผู้ถือหุ้ นทุกคนมี
คะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ  

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน  

2. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตาม เกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดง
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รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic 
Reports) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลผ่านทางรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) One Report 
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551  
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 

และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน

ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ 
7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 

MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย 
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7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบรษัิท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูจ้ดัการฝ่ายการแพทย ์
 
การแพทย ์

ผูจ้ดัการฝ่ายการพยาบาล 
 
การพยาบาล 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่าย
หอ้งปฎิบตัิการ  (LAB) 

ผูจ้ดัการฝ่ายหนว่ยปฎิบตัิการ
นอกสถานท่ี 

การนอกสถานท่ี 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบรหิารสาขา  

ผูอ้  านวยการใหญ่ 
สายบญัชีการเงิน 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการเงิน 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบญัชี 

ผูอ้  านวยการใหญ่สายการตลาด ผูอ้  านวยการใหญ่ 
สายการบรหิารทั่วไป 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
บรหิารงานบคุคล 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

ผูอ้  านวยการใหญ่ 
สายการแพทยแ์ละพยาบาล 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ประมวลผล 

คณะกรรมการบรษัิท 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดั
ทรพัยากรปฎิบตัิการ

นอกสถานที่ 

ผูจ้ดัการแผนกลกูหนี ้

 
ผูจ้ดัการฝ่าย IT Support 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

1.  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน 
โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที ่เป็นผู ้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยเป็นผู ้มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจกรรมที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็น
อิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี 
การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

รายชื่อ ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2564 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์    พลวิชัย กรรมการอิสระ ครั้งที่ 1  :  3 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการบริษัท  
2. นายธิบดี              มังคะลี กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1  :  7 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน 
 ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2  :  16 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน 
 กรรมการบริหาร  
3. น.ส.ทิวาพร          กัณฑาสุวรรณ กรรมการอิสระ ครั้งที่ 1  :  31 พฤษภาคม 2561 – 23 เมษายน 2563 
 กรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2  :  23 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ  
4. นายวโรกาส          ตาปสนันทน์ กรรมการอิสระ ครั้งที่ 1  :  31 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน 
 กรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2  :  16 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ  

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร   
5. ดร. สิทธิวัตน์        กำกัดวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1  :  31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ครั้งที่ 2  :  18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท   
6. น.ส.ปรมาภรณ์      ปวโรจน์กิจ กรรมการบริหาร ครั้งที่ 1  : 31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ครั้งที่ 2  :  18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3  :  16 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ  
 ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดลาออกจากตำแหน่งในช่วงระหว่างปี 
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 กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 

รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ

ได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

4. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และ
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring 
and Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น  

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. ติดตามการดำเนินงานให้เปน็ไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร และ
คณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผล
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร 
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ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งต้ังกรรมการบริษัท 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน 
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่ง
กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทและ 

2. บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับ
เป็นกรรมการใหม่ได้ 

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ
ที่เหลืออยู ่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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7.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และคณะทำงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ใน
นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในประวัติคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกรรมการท่าน
ใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3. นายวโรกาส ตาปสนันทน์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบทั ้ง 3 ท่าน เป็นผู ้ที ่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที ่จะทำหน้าที ่ในการสอบทานความน่าเชื ่อถือของงบการเงิน                                       
โดยนางสาวศิริลักษณ์  ระหงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึง
รายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจา รณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 
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9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

2.1 ครบวาระ 
2.2 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
2.6 ตาย 
2.7 ลาออก 
2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง 

5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ 
3. นายวโรกาส ตาปสนันทน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์  ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 
1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน 

โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ะแต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบว าระ และ/หรือ เมื่อมี

ตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม 

3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน 
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุ คคล โดยการ

กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท 

5. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการบริหาร 
3. นายธิบดี มังคะลี กรรมการบริหาร 
4. นางสาวรัชนีพร มกราวุธ กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต 

ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท 
2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
2.4   โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม 

3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน

โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้

เหมาะสมกบัการบริหารเงินในภาพรวม 
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6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตท่ีได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 

6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 

6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป 

6.6 อำนาจอนุมัติอื ่นๆ ที ่นอกเหนือจากนี ้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที ่ได้ร ับการอนุมัติในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. นายธิบดี มังคะลี ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

3. นางสาวสุนทร ี น้อยนารถ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตาม
ความรับผิดชอบ 

3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถา
การณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท 

4. กำกับดูแลให้ม่ันใจว่ามาตราการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น 

5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ 
 

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. นายวโรกาส ตาปสนันทน์ ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 

2. นางสาวทิวาพร  กัณฑาสุวรรณ  คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 

3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 

1. พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 
Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้
มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 

คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. น.พ.ณรงค์พล ห้าวเจริญ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. น.ส.สุนทร ี น้อยนารถ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม  

กำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอ  คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี 
และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความ
เหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัตกิาร
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง  

7.4  ผู้บริหาร 

7.4.1  รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 5 
ท่าน ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่ 

สายการบริหารทั่วไป 
3. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด 

4. นางสาวรัชนีพร มกราวุธ ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

5. น.พ. ณรงค์พล ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล 
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอำนาจจ้าง แตง่ตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน

โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่ลงไป 
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็น

การทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท 

และเพื่อรักษาระเบียบวนิัยการทำงานภายในองค์กร 
2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน 
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 
5) อำนาจอนุมัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of 

Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
 

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทนหรือผู้รับหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำ
รายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รั บ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ               
ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 
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7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ไดม้ีมตอินุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบีย้

ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

ปี 2562 

วงเงิน 500,000 
 

400,000 
 

400,000 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 

 
20,000 บาทต่อครั้ง 
12,000 บาทต่อครั้ง 

 
20,000 บาทต่อครั้ง 
12,000 บาทต่อครั้ง 

 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
20,000 บาทต่อครั้ง 
12,000 บาทต่อครั้ง 

 
20,000 บาทต่อครั้ง 
12,000 บาทต่อครั้ง 

 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
20,000 บาทต่อครั้ง 
12,000 บาทต่อครั้ง 

 
20,000 บาทต่อครั้ง 
12,000 บาทต่อครั้ง 

 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 
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โดยในปี 2562  - 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 

                               หน่วย: ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ  :  ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

ในปี 2562 และ 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 

หน่วย: บาท 

 
กรรมการ 

ปี 2564 ปี 2563 
 

คณะกรรมการ
บริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการ

บริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย 120,000 80,000 - 112,000 60,000 - 

2. นายธิบดี มังคะลี 72,000 - - 68,000 - - 

3. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 48,000 36,000 20,000 78,000 34,000 - 

4. นายวโรกาส ตาปสนันทน์ 72,000 48,000 12,000 90,000 46,000 30,000 

รวม  312,000 164,000 32,000 358,000 140,000 42,000 

 
กรรมการ คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย 6/6 6/8 4/4 3/4 - - 
ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์  6/6 8/8 - - - - 
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 6/6 8/8 - - 1/1 3/3 
นายธิบดี                     มังคะลี 6/6 7/8 -  -  
นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 4/6 7/8 3/4 3/4 1/1 - 
นายวโรกาส ตาปสนันทน์ 6/6 8/8 4/4 4/4 1/1 3/3 
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ค่าตอบแทนอื่น  

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 318,000 บาท 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย   -ไม่ม-ี 

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น) 
บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติ งาน ทั้งนี้ในปี 2564 
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร 
(ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ในปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 
13.67 ล้านบาท และในปี 2563 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ ้น 12.48 ล้านบาท (ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 
 

 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน   -ไม่ม-ี 

 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม 
และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน สำหรับ
การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมผ่านกระบวนการประเมินผลงาน
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท 
และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บุคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 181 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ประเภท 
จำนวนคน 

ปี 2564 ปี 2563 

1. ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล และสาขา 
2. ฝ่ายการตลาด 
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 
123 
17 
22 
15 

 
175 
24 
28 
20 

รวมทั้งสิ้น 181 247 
 

เนื่องจากในการให้บริการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์อื่นๆ บริษัทมีการใช้บุคลากรวิชาเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ทั่วไปที่เป็นบุคลากรประจำและชั่วคราว ในการออกหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที ่มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ลำดับ ตำแหน่ง 
ปี 2564 ปี 2563 

ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว 
1 แพทย์ 6 316 6 360 

2 พยาบาล 4 800 5 421 

3 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 4 - 9 - 

4 เทคนิคการแพทย์ 5 10 8 153 

5 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการทั่วไป  42 302 20 215 
 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงานในปี 2562 - 2564 คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 91.65 ล้านบาท , 75.30 ล้านบาท และ 70.16 ล้านบาท ตามลำดับ 
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง เงินสมทบประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ 

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ 

▪ ผลตอบแทนระยะสั้น  บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปของ
องค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนั้น
บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้
พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ 

▪ ผลตอบแทนระยะยาว  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กร
ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี เงินค่าครองชีพ เงินสมทบเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น 
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และ
ผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกๆ ปี และการจ่ายโบนัสจะพิจารณา
จ่ายจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
ได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยงเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การลาเพื่อรับ
ราชการทหารในการเรียกพลไม่เกิน 60 วัน เป็นต้น 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

      บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็ม
มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว  

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้
ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : “I Code”) และเนื ่องจากกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื ่อการ
เกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตาม I Code และ/
หรือ บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance 
: ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุน 
ซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ 
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ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการตัดชุดยูนิฟอร์ม และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกๆ ปี 

 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความชำนาญของพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้การ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรจากผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์กร เชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาจัดฝึกอบรมในบริษัท รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและกลับมาถ่ายทอดให้กับพนักงานคน
อื่น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท  นอกจากนั้นในการจัด
ฝึกอบรมยังให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความ
เหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า                       
6 ชั่วโมง / คน / ปี 

ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมี่บริษัทฯ กำหนดไว้ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ปี ชั่วโมง / คน / ปี 

2562 19.93 

2563 9.95 

2564 6.72 

  

 นอกจากนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย                      
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ป ี ร้อยละ 

2562 0.00 

2563 0.00 

2564 0.00 
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7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

7.6.1  ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) และผูค้วบคุมดูแลการทำบัญชี 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนีพร  มกราวุธ  ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏใน เอกสารแนบ 1 

7.6.2  เลขานกุารบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริลักษณ์  ระหงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นกำหนดรวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้งานสำเร็จ
ลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการ
บริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1 
 

7.6.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายกมล  เรืองมานะมงคล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์
และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในปรากฏใน เอกสาร
แนบ 1 
 

7.6.4  นักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง  ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อมวลชนหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-86500-44 ต่อ 4000 หรือที่อีเมล์ sirilux.r@intermedthai.com 

7.6.5  ผู้สอบบัญชี 

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์  
สโรชนันทน์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี  สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มี
ความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท  

 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผูส้อบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสยีกับ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

mailto:sirilux.r@intermedthai.com
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1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,080,000 บาท 

o ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงิน 1,750,000 บาท 
o ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,330,000 บาท 
o ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนัก

งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,605 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าแบบพิมพ์ 

o ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 27,900 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

o ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามจีำนวนเงนิรวม 23,705 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
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8.  รายงานการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง  โดยมี
สาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กร

ต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้
แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง 
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท  

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือ

หุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ 

กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท  
 สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหา

กรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือก
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส 
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

      
1.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเ สียงแก่คนใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2551 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะ 

4. อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 
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3.  ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล ( Monitoring and 
Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน  
6.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
7.  ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8.  พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
9.  พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่น
ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

10.  จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
11.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่ นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึง
รายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 120 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

2.1 ครบวาระ 
2.2 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
2.6 ตาย 
2.7 ลาออก 
2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง 

5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 121 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงกา รปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

 

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2564 

ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม 

ดร. สิทธิวัตน์     กำกัดวงษ์ 

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความั่นคง
ขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 

• มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง 

น.ส.ปรมาภรณ์   ปวโรจน์กิจ 

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย           
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 

 
 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 

• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

• สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

นพ. ณรงค์พล     ห้าวเจริญ 

- ผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล 

• หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

น.ส.รัชนีพร        มกราวุธ 

- กรรมการบริหาร 
- ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน 
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

• หลักสูตร เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี 
เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2021 

• หลักสูตร Update กฎหมายภาษี ปี 2564 
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้อง
ทราบ 

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
 

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
 

• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 
 

น.ส.ศิริลักษณ์     ระหงษ์ 

- เลขานุการบริษัท 

• หลักสูตร Refreshment Training 
Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 

• สัมมนา หัวข้อหลกัเกณฑ์การสำรวจ
โครงการ CGR ปี 2566 

• สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้ 

1. ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบ

การให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรง
ตำแหน่งแทนต่อไป 

2. ระดับผู้บริหาร 
เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมี

นำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมี
กระบวนการ ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว 
2.  ประเมินความพรอ้มของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3.  กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก 
4.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อน
พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา 
5.  กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และ
จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 
6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
7.  ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน 
8.  ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียม
รับมอบและเรียนรู้งาน และกำหนดหาทายาทสำรอง 
9.  พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมาย
การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้

เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพไว้ในรายงานประจำป ี
 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
   หลักเกณฑ์ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี 
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หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้ 
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.  การประชุมคณะกรรมการ 
4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ 
5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบุคคล มีดังนี้ 
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ขั้นตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการ

บริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ งคณะกรรมการบริษัท จะนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ได ้
4 ดีเยี่ยม 
3 ดีมาก 
2 ดี 
1 พอใช้ 
0 ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้ 

ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล 3.92 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 3.93 

 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
   หลักเกณฑ์ 

 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและการปฏิ บัติ การประชุมคณะกรรมการ การ
บริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี 
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ขั้นตอน 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานใ นปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ได ้
4 ดีเยี่ยม 
3 ดีมาก 
2 ดี 
1 พอใช้ 
0 ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้ 

ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล 3.98 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ 3.95 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล 3.89 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะ 3.90 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายคณะ 3.87 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายบุคคล 3.91 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายคณะ 3.95 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายบุคคล 3.93 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะ 3.98 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะ 3.96 

 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 
   หลักเกณฑ์ 

 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อ
เกี ่ยวกับความเป็นผู ้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร มีดังนี้ 
1.  ความเป็นผู้นำ 
2.  การกำหนดกลยุทธ์ 
3.  กาปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4.  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
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5.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6.  ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7.  การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
8.  การสิบทอดตำแหน่ง 
9.  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
10. คุณลักษณะส่วนตัว 

ขั้นตอน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ได ้
4 ดีเยี่ยม 
3 ดีมาก 
2 ดี 
1 พอใช้ 
0 ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร ได้ดังนี้ 

ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 3.93 
 

 ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 3.89 เป็นผลการประเมินในระดับ 
“ดีมาก” 

 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านทราบกำหนดการประชุม
ล่วงหน้า และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการ
บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนการเข้าร่วมประชุมโดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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โดยในปี 2562  - 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 

                               หน่วย: ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ  :  ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

ในปี 2562 และ 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 

หน่วย: บาท 

 
กรรมการ 

ปี 2564 ปี 2563 
 

คณะกรรมการ
บริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการ

บริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย 120,000 80,000 - 112,000 60,000 - 

2. นายธิบดี มังคะลี 72,000 - - 68,000 - - 

3. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 48,000 36,000 20,000 78,000 34,000 - 

4. นายวโรกาส ตาปสนันทน์ 72,000 48,000 12,000 90,000 46,000 30,000 

รวม  312,000 164,000 32,000 358,000 140,000 42,000 

 
กรรมการ คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย 6/6 6/8 4/4 3/4 - - 
ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์  6/6 8/8 - - - - 
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 6/6 8/8 - - 1/1 3/3 
นายธิบดี                     มังคะลี 6/6 7/8 -  -  
นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ 4/6 7/8 3/4 3/4 1/1 - 
นายวโรกาส ตาปสนันทน์ 6/6 8/8 4/4 4/4 1/1 3/3 
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน   -ไม่ม-ี 

8.1.3  การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด 

หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ และในการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ทก่อนที่

จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี

ข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและ

รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย 

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว 

โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะต้องรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ และ

ระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ใน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริ ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 ในปี 2564 บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน การแข่งขันทางการค้าอย่าง

เสรีและเป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน การดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่

ละประเด็นอย่างครบถ้วน โดยมีประเด็นหลักดังนี้ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแล
ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดย
สมาคมนักบัญชีโดยเคร่งรัด 
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นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 
One Report 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   
บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมแ ละทันท่วงที 
บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที ่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง               
1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อ
และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื ่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความ 

 

3. ปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัท
ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อ 

4. สาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ 

 หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ 
การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย   

การต่อต้านทุจริตคอร์ปรัปชั่น 
-  จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ 
-  ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการ                   
ลดคอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศ 
-  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อ ม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ         
การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอัน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้ 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 442 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์  +66 2865-0044-49 
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โทรสาร  +66 2410-4284 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)   
 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อ
บริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื ่อสั ่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ช่องทางไปรษณีย ์
 รศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย 
 หมู่บ้านสวนปริญสิริ เลขที่ 357/38 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10230  

2. ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) 
 thanavath.p@intermedthai.com  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบริษัท) 
 http://www.intermedthai.com โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที ่กำหนดให้ในหัวข้อ “รับเรื ่องร้องเรียนบริษัท” (Receiving a 
complaint) 

 ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่พบการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

 

8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง 

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์      พลวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นางสาวทิวาพร         กัณฑาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 3/4 
3. นายวโรกาส             ตาปสนันทน์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

 ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มี

ข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือร่วมกับ                      

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

 

mailto:thanavath.p@intermedthai.com%20%20ประธาน
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8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

คณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะ

ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ และได้รายงานผลการประชุมพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร. สิทธิวัตน ์ กำกัดวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
8/8 

2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8/8 

3. นายธิบดี มังคะลี กรรมการบริหาร 8/8 
4. นางสาวรัชนีพร มกราวุธ กรรมการบริหาร / 

ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

8/8 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ การพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทาง 

และกระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม 

1. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

1/1 

2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

1/1 

3. นายวโรกาส ตาปสนันทน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

1/1 
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คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 4 ท่าน ในปี 2564 มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง คณะกรรมการ  ได้

ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดนโยบาย และ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม 

1. นายธิบดี มังคะลี ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2/2 
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

 
2/2 

3. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
 

2/2 
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญ
ที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน
รายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระ บบควบคุมภายใน สอบ
ทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ ไมม่ี
อำนาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการ
พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้
แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้มีการร่วมประชุมร่วมกับ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท                
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี ้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission (COSO) ซึ ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 
Environment) (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน 

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
      - ไม่มี 

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายกมล  เรืองมานะมงคล  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่           
25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมถึงเป็นผู ้มี
ประสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

 ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.2 รายการระหว่างกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง บุคคล

หรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ทั้งนี้รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดย
ใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

อย่างไรก็ดี สำหรับรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ถูกพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน  

9.2.1 รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

บุคคล/นิติบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ 
 

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย 
- ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 
 

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัท 
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

โรงพยาบาลองครักษ์ 
 

- ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 
- นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย 
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร 
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย 
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท 
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บุคคล/นิติบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด - ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาในด้านพาณิชยกรรม ด้านการตลาด 
- นายธิบดี มังคะล/ี1 ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอร่ี จำกัด 
- นายธิบดี มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

 

หมายเหตุ /1 เมื่อวันที่  7 มกราคม 2563 นายธิบดี มังคะลี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
 

9.2.2 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2563 และ 2564 

บุคคล/นิติบคุลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64 

โรงพยาบาลองครักษ์ 
 

รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและ
ตรวจสุขภาพประจำปี 
 
 
ลูกหนี้การค้า – โรงพยาบาลองครักษ์ 
ยอดต้นงวด                 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       
ลดลงระหว่างงวด         
ยอดปลายงวด      
 

88,605.00 
 
 
 
 

12,331.00 
88,605.00 
7,000.00 

93,936.00 

275,625.00 
 
 
 
 

93,936.00 
275,625.00 
369,561.00 

0.00 

บริษัทให้บริการรับงานช่วงบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจำปีแก่โรงพยาบาล
องครักษ์ โดยอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปีมีอัตราค่าบริการใกล้เคียงราคาบัญชีกลางของ
การตรวจสุขภาพพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ในส่วนของการให้บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว 
บริษัทคิดค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล
อื่น เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวกับบริษัทมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลรัฐบาลอ่ืน  
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
 
 

บร ิษ ัท เม ืองไทยประก ันภัย 
จำกัด (มหาชน) 

รายได้ค่าบริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 
 
 
 

21,600.00 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 

บริษัทฯ ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคล/นิติบคุลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64 

ลูกหนี้การค้า – บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) 
ยอดต้นงวด                 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       
ลดลงระหว่างงวด         
ยอดปลายงวด      

 
0.00 

21,600.00 
21,600.00 

0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 
 
ลูกหนี้การค้า – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ยอดต้นงวด                 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       
ลดลงระหว่างงวด         
ยอดปลายงวด      

264,250.00 
 
 
 

0.00 
264,250.00 
264,250.00 

0.00 

0.00 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

บริษัทฯ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

บร ิษ ัท ส ิงห ์ เอสเตท จำกัด 
(มหาชน) 

รายได้ค่าบริการตรวจคัดกรอง 
 
 
ลูกหนี้การค้า – บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด 
(มหาชน) 
ยอดต้นงวด                 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       
ลดลงระหว่างงวด         
ยอดปลายงวด      

7,000.00 
 
 
 
 

0.00 
7,000.00 
7,000.00 

0.00 

0.00 
 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

บริษัทฯ ให้บริการตรวจคัดกรอง เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไว
ซอรี่ จำกัด 

ค่าที่ปรึกษา 
 

2,675,000.00 
 

2,584,050.00 
 

บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด 
เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วน โดยพิจารณาจากงบ
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บุคคล/นิติบคุลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64 

 
เจ้าหนี้ – บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอร่ี 
จำกัด 
ยอดต้นงวด                 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       
ลดลงระหว่างงวด         
ยอดปลายงวด      

 
 
 

0.00 
2,675,000.00 
2,675,000.00 

0.00 

 
 
 

0.00 
2,584,050.00 
2,584,050.00 

0.00 

การเงินปี 2562 ของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัดเป็นหลัก ทั้งนี ้ทางบริษัทฯ ได้มีการ
เปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ กับผู้จำหน่าย 3 ราย  
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 

9.2.3 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2563 และ 2564 

-ไม่มี- 

 

9.2.4 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2563 และ 2564 

บุคคล/นิติบคุลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค 64  

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไว
ซอรี่ จำกัด 

ค่าที่ปรึกษา 
 
 
เจ้าหนี้ – บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอร่ี 
จำกัด 
ยอดต้นงวด                 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       
ลดลงระหว่างงวด         
ยอดปลายงวด      

0.00 
 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

856,000.00 
 
 
 
 

0.00 
856,000.00 
856,000.00 

0.00 

บริษัทฯ ว่าจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้าง
โรงพยาบาล และ ศูนย์การค้าแบบครบวงจร บนที่ดินบริเวณลาซาล – แบริ่ง 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 



 

 

ส่วนที่ 3 

รายงานและงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 
 

 

 

 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 137 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) 

1. ความเห็นอย่างมเีงื่อนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริ ษัท”)  ซ่ึ งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเ งิ นรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วัน ท่ี  31 ธั นวาคม 2564  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ  งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี 
ท่ีส าคญั 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนของรายการท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (2) ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะ
การเงินของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อยและของบริษทั 
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไข 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ว่า บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดัคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงการซ้ือดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 
 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมารวมในการจดัท างบ
การเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 10 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  ซ่ึงมีมูลค่า 
5.71 ลา้นบาท และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณและมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ณ 
วนัซ้ือธุรกิจดงักล่าวได ้ สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงเป็นสินคา้ตน้งวดของตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีน ามา
รวมในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุ
ผลกระทบของบญัชีดงักล่าวต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัได ้
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
 

3. เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน     การ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (2) เกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารใน
รายงานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 
 

การรับรู้รายได ้ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจ คือธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
โดยรายไดส่้วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ให้บริการตรวจร่างกายบุคคล จึงรับรู้รายได ้เม่ือบริษทั
ออกผลวิเคราะห์การตรวจร่างกายของแต่ละบุคลลซ่ึงสรุปผลโดยผูเ้ช่ียวชาญวิชาชีพ และเม่ือรวบรวมผลวิเคราะห์ครบ
ตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ จึงออกใบแจง้หน้ีพร้อมส่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ดงันั้นขั้นตอนการ
ให้บริการซ่ึงมีผลต่อการรับรู้รายได ้ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีความส าคญั นอกจากน้ีรายการให้บริการท่ีเกิดข้ึนโดยผลการ
วิเคราะห์แต่ละรายบุคคลมีจ านวนมาก  ส่วนรายไดส่้วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ให้บริการแก่ผูป่้วย
ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านักงานประกนัสังคมและส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รายได้
ดงักล่าวไดถู้กก าหนดโดยนโยบายภาครัฐ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณรายไดจ้ากจ านวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ัง
ล่าสุดควบคู่ไปกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีก าหนด
โดยส านักงานประกนัสังคมและส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของ
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีรับรู้ 
 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่าการรับรู้รายไดข้องรายการดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษใน
การตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดธุ้รกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ ดงัน้ี 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการรับรู้รายได ้
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
• ตรวจสอบเน้ือหาสาระของบญัชีรายได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

o ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหบ้ริการตรวจร่างกาย และทดสอบวา่การค านวณรายไดถู้กตอ้ง
หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายได ้

o พิจารณาหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีใชใ้นการประมาณการรายไดเ้ป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และ
ทดสอบวา่การค านวณรายไดถู้กตอ้งหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายได ้

o ตรวจสอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึนระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบ
รายการ 

o ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
o ตรวจสอบรายการรับเงินของรายไดค้า้งรับภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
o วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต โดยเปรียบเทียบประมาณการรายไดท่ี้ไดรั้บ

จริง 
o วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัรายไดด้งักล่าว 
o พิจารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

 

4. ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั (แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
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5. ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

6. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและ
ถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจ้าไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4563 

 
 
 
 
 
 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 334,115,813.86      186,726,330.98      83,526,443.38        183,990,130.16      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 33,817,158.39        63,889,161.55        32,322,380.22        56,637,528.74        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 -                          93,936.00               193,401,662.28      558,483.73             
                                 - กิจการอ่ืน 7 1,432,791.93          1,560,246.35          1,316,223.99          1,484,381.57          

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 8 และ 31.4 272,239,741.30      44,606,456.40        47,744,306.59        44,606,456.40        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                          -                          3,000,000.00          4,000,000.00          
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 9 -                          -                          -                          -                          
สินคา้คงเหลือ 10 16,691,585.62        9,737,298.73          7,180,735.84          8,809,036.51          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 14,413,704.59        11,281,080.34        13,203,895.65        9,673,999.33          
          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 672,710,795.69      317,894,510.35      381,695,647.95      309,760,016.44      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 12 และ 31.5 6,866,050.00          3,798,400.50          6,866,050.00          3,798,400.50          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 3 และ 13 -                          -                          164,000,000.00      3,000,000.00          
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือหุ้นบริษทัอ่ืน 14 -                          -                          -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 159,398,353.85      151,026,226.21      139,293,207.61      143,314,118.32      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 16 161,615,641.49      7,375,202.43          13,284,058.94        5,129,333.29          
คา่ความนิยม 3 116,258,349.73      -                          -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 51,383,278.27        6,275,068.37          4,659,122.94          6,275,068.37          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 4,616,740.50          2,185,517.85          2,324,905.69          1,940,691.59          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,249,418.00          2,645,097.34          503,818.00             2,626,497.34          
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 507,387,831.84      173,305,512.70      330,931,163.18      166,084,109.41      

รวมสินทรัพย์ 1,180,098,627.53   491,200,023.05      712,626,811.13      475,844,125.85      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      
                                                                                   (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 56,597,965.55        29,828,807.86        31,215,627.73        28,062,401.23        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 7,926,059.97          8,141,897.43          6,722,745.45          5,274,197.21          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 6,072,468.78          -                          6,072,468.78          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 74,165,159.92        -                          -                          -                          
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 1,758,911.91          -                          -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 892,917.51             849,526.02             553,219.45             413,511.33             
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 147,413,483.64      38,820,231.31        44,564,061.41        33,750,109.77        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 160,777,552.19      6,631,438.67          7,779,032.49          4,195,742.82          
เงินกูย้มืระยะยาว 20 -                          -                          -                          -                          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 27 11,012,964.99        8,225,960.99          8,606,067.99          7,239,043.99          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 9,629,227.77          639,894.00             1,177,842.40          607,034.40             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 และ 31.3 2,033,188.85          1,898,134.18          2,033,188.85          1,898,134.18          
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,836,480.65          -                          -                          -                          
          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 188,289,414.45      17,395,427.84        19,596,131.73        13,939,955.39        
                    รวมหน้ีสิน 335,702,898.09      56,215,659.15        64,160,193.14        47,690,065.16        

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น - มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท
ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 23 107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 23 107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 262,690,733.19      262,690,733.19      262,690,733.19      262,690,733.19      
ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 14,784,589.25        8,434,589.25          10,750,000.00        8,000,000.00          
จดัสรรแลว้ - ส ารองหุ้นทนุซ้ือคืน 25 13,286,810.00        -                          13,286,810.00        -                          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 459,420,407.00      56,359,041.46        267,525,884.80      49,963,327.50        

หุ้นทนุซ้ือคืน 24 (13,286,810.00)       -                          (13,286,810.00)       -                          
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 844,395,729.44      434,984,363.90      648,466,617.99      428,154,060.69      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,180,098,627.53   491,200,023.05      712,626,811.13      475,844,125.85      

1

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 56,597,965.55        29,828,807.86        31,215,627.73        28,062,401.23        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 7,926,059.97          8,141,897.43          6,722,745.45          5,274,197.21          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 6,072,468.78          -                          6,072,468.78          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 74,165,159.92        -                          -                          -                          
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 1,758,911.91          -                          -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 892,917.51             849,526.02             553,219.45             413,511.33             
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 147,413,483.64      38,820,231.31        44,564,061.41        33,750,109.77        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 160,777,552.19      6,631,438.67          7,779,032.49          4,195,742.82          
เงินกูย้มืระยะยาว 20 -                          -                          -                          -                          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 27 11,012,964.99        8,225,960.99          8,606,067.99          7,239,043.99          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.3 9,629,227.77          639,894.00             1,177,842.40          607,034.40             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 และ 31.3 2,033,188.85          1,898,134.18          2,033,188.85          1,898,134.18          
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,836,480.65          -                          -                          -                          
          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 188,289,414.45      17,395,427.84        19,596,131.73        13,939,955.39        
                    รวมหน้ีสิน 335,702,898.09      56,215,659.15        64,160,193.14        47,690,065.16        

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น - มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท
ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 23 107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 23 107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 262,690,733.19      262,690,733.19      262,690,733.19      262,690,733.19      
ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 14,784,589.25        8,434,589.25          10,750,000.00        8,000,000.00          
จดัสรรแลว้ - ส ารองหุ้นทนุซ้ือคืน 25 13,286,810.00        -                          13,286,810.00        -                          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 459,420,407.00      56,359,041.46        267,525,884.80      49,963,327.50        

หุ้นทนุซ้ือคืน 24 (13,286,810.00)       -                          (13,286,810.00)       -                          
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 844,395,729.44      434,984,363.90      648,466,617.99      428,154,060.69      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,180,098,627.53   491,200,023.05      712,626,811.13      475,844,125.85      

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออก ส ารอง ส ารองหุ้น รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนซ้ือคืน บริษทัใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19      8,434,589.25          -                          72,966,193.93        -                          451,591,516.37      451,591,516.37      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (16,607,152.47)       -                          (16,607,152.47)       (16,607,152.47)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19      8,434,589.25          -                          56,359,041.46        -                          434,984,363.90      434,984,363.90      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2564 107,500,000.00      262,690,733.19      8,434,589.25          -                          56,359,041.46        -                          434,984,363.90      434,984,363.90      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี -                          -                          
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 -                          -                          6,350,000.00          -                          (6,350,000.00)         -                          -                          -                          
หุ้นทุนซ้ือคืนระหวา่งปี 24 -                          -                          -                          -                          -                          (13,286,810.00)       (13,286,810.00)       (13,286,810.00)       
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น -                          
ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 25 -                          -                          -                          13,286,810.00        (13,286,810.00)       -                          -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                          -                          -                          -                          422,698,175.54      -                          422,698,175.54      422,698,175.54      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 107,500,000.00      262,690,733.19      14,784,589.25        13,286,810.00        459,420,407.00      (13,286,810.00)       844,395,729.44      844,395,729.44      

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น

สามญั

บาท

หุ้นทนุซ้ือคืน

จดัสรรแลว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 146 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออก ส ารอง ส ารองหุ้น

หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ทุนซ้ือคืน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00          262,690,733.19          8,000,000.00              -                              61,481,617.95            -                              439,672,351.14          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                              -                              -                              -                              (11,518,290.45)           -                              (11,518,290.45)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 107,500,000.00          262,690,733.19          8,000,000.00              -                              49,963,327.50            -                              428,154,060.69          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2564 107,500,000.00          262,690,733.19          8,000,000.00              -                              49,963,327.50            -                              428,154,060.69          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 -                              -                              2,750,000.00              -                              (2,750,000.00)             -                              -                              
หุ้นทุนซ้ือคืนระหวา่งปี 24 -                              -                              -                              -                              -                              (13,286,810.00)           (13,286,810.00)           
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น -                              
ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 25 -                              -                              -                              13,286,810.00            (13,286,810.00)           -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                              -                              -                              -                              233,599,367.30          -                              233,599,367.30          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 107,500,000.00          262,690,733.19          10,750,000.00            13,286,810.00            267,525,884.80          (13,286,810.00)           648,466,617.99          

ก าไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บาท

รวมยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น

สามญั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้

หุ้นทุนซ้ือคืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 147 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
   

 

หมายเหตุ 2564  2563 2564  2563

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 319,636,917.38      238,205,630.61      310,271,335.45      215,627,830.84      
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 8 622,999,582.31      -                          -                          -                          
รายไดอ่ื้น
เงินปันผลรับ 13 -                          -                          192,598,395.00      -                          
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น -                          203,373.58             249,999.00             147,299.81             
รายไดอ่ื้น 10,247,281.43        4,339,793.18          5,576,405.82          7,410,759.37          
         รวมรายได้ 952,883,781.12      242,748,797.37      508,696,135.27      223,185,890.02      

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุการให้บริการ 198,616,879.27      180,224,527.62      189,674,461.82      161,558,561.64      
ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116,929,766.47      -                          -                          -                          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 19,784,069.56        15,258,352.01        16,209,760.71        14,009,316.73        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 84,174,003.52        63,118,324.94        65,122,112.98        58,874,104.12        
ขาดทนุจากการขายทรัพยสิ์น 1,821,920.65          -                          -                          -                          
        รวมคา่ใชจ่้าย 421,326,639.47      258,601,204.57      271,006,335.51      234,441,982.49      

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน 531,557,141.65      (15,852,407.20)       237,689,799.76      (11,256,092.47)       
ตน้ทนุทางการเงิน 8,754,266.59          1,541,544.96          1,858,323.60          951,144.81             
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 522,802,875.06      (17,393,952.16)       235,831,476.16      (12,207,237.28)       
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 26.1 , 26.2 100,104,699.52      (786,799.69) 2,232,108.86          (688,946.83)            
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี 422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 1.97                        (0.08)                       1.09                        (0.05)                       
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 28 214,735,149 215,000,000 214,735,149 215,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงินรวม
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ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                              -                              -                              -                              

422,698,175.54      (16,607,152.47)       233,599,367.30      (11,518,290.45)       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 422,698,175.54       (16,607,152.47)        233,599,367.30       (11,518,290.45)        
ปรับรายการกระทบท่ีก าไร(ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

คา่เส่ือมราคา 21,319,636.39         18,230,498.55         14,170,421.58         14,407,443.98         
คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,934,904.15         6,425,230.54           6,187,484.41           4,513,107.45           
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,262,831.28           940,664.84              1,257,895.43           940,664.84              
ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายทรัพยสิ์น 1,821,920.65           (203,373.58)             (249,999.00)             (147,299.81)             
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 115.00                     -                           -                           -                           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 411,097.82              425,979.30              418,991.82              188,765.00              
หน้ีสูญไดรั้บคืน (147,172.10)             -                           (39,400.00)               -                           
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (174,161.53)             -                           -                           -                           
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 2,269,416.00           1,609,524.99           1,823,271.00           1,357,474.99           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 135,054.67              1,898,134.18           135,054.67              1,898,134.18           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน(โอนกลบั) (490,675.67)             -                           -                           -                           

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 100,104,699.52       (786,799.69)             2,232,108.86           (688,946.83)             
ตน้ทนุทางการเงิน 8,754,266.59           1,541,544.96           1,858,323.60           951,144.81              

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปล่ียนแปลง-
-ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 571,900,108.31       13,474,251.62         261,393,519.67       11,902,198.16         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  30,836,833.35         (9,512,983.97)          23,918,056.70         (12,134,912.35)        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 485,504.42              372,961.03              526,207.58              349,134.45              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,936.00                (81,605.00)               (192,843,178.55)      (480,041.27)             
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (212,008,683.63)      29,310,309.45         (3,120,350.19)          26,163,927.09         
สินคา้คงเหลือ (1,248,165.77)          (2,322,004.58)          1,628,300.67           (2,815,819.26)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,836,786.09)          391,667.01              (3,529,896.32)          1,048,371.22           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,072,679.34           (178,843.34)             2,122,679.34           (276,843.34)             

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,160,519.30           (35,859,874.29)        3,153,226.50           (34,449,612.63)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43,391.49                (1,773,364.90)          139,708.12              (1,237,112.58)          
จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (456,247.00)             -                           (456,247.00)             -                           
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 4,836,480.65           -                           -                           -                           

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 396,879,570.37       (6,179,486.97)          92,932,026.52         (11,930,710.51)        
จ่ายดอกเบ้ีย (8,754,266.59)          (1,541,544.96)          (1,858,323.60)          (951,144.81)             
จ่ายภาษีเงินได้ (34,385,249.67)        196,192.75              (2,045,514.96)          186,222.00              

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 353,740,054.11       (7,524,839.18)          89,028,187.96         (12,695,633.32)        

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (149,552,540.14)      -                           (161,000,000.00)      -                           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน-หน่วยลงทนุรับ(จ่าย) -                           -                           -                           -                           
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทนุรับ(กองทนุ) -                           150,151,708.62       -                           150,146,373.11       
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,492,990.65           261,074.77              250,000.00              205,000.00              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,190,051.68)        (23,506,666.85)        (10,320,618.06)        (22,905,729.75)        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอรับโอน -                           -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (43,645.20)               (2,911,700.00)          -                           (2,911,700.00)          
เงินสดจ่ายให้กูย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (14,000,000.00)        -                           (14,000,000.00)        -                           
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน -                           -                           15,000,000.00         -                           
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,991,949.00)          -                           (1,991,949.00)          -                           

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (185,285,195.37)      123,994,416.54       (172,062,567.06)      124,533,943.36       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           -                           4,000,000.00           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 70,000,000.00         -                           70,000,000.00         -                           
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะยาว (63,927,531.22)        -                           (63,927,531.22)        -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,783,385.14)        (8,388,073.59)          (7,147,316.96)          (5,128,021.74)          
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทนุซ้ือคืน (13,286,810.00)        -                           (13,286,810.00)        -                           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (17,997,726.36)        (8,388,073.59)          (14,361,658.18)        (1,128,021.74)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 150,457,132.38       108,081,503.77       (97,396,037.28)        110,710,288.30       
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั (3,067,649.50)          -                           (3,067,649.50)          -                           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 186,726,330.98       78,644,827.21         183,990,130.16       73,279,841.86         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 334,115,813.86       186,726,330.98       83,526,443.38         183,990,130.16       

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 12,179,154.87         13,800,432.97         12,179,154.87         9,642,440.74           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (12,179,154.87)        (13,800,432.97)        (12,179,154.87)        (9,642,440.74)          

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                           1,364,250.00           -                           1,364,250.00           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน -                           (1,364,250.00)          -                           (1,364,250.00)          

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงินรวม
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บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิัล แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท 
บริษทัจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105539075896 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2539  

ต่อมาวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561  มีมติอนุมติัให้แปรสภาพบริษทั เป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เพ่ือน าหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขท่ี 0107561000269 

ในระหว่างวนัท่ี 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชน
และหุน้สามญัของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

บริษทัฯ ประกอบกิจการหลกั คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์ มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 442 
ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ ส านกังานสาขาอีก 6 แห่ง คือสาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 ถนน
บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/28 หมู่ 9 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี สาขาท่ี 3 ตั้งอยู ่เลขท่ี 1/194-5 หมู่ท่ี 5 ต าบลคานหาม อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาท่ี 4 
ตั้งอยู ่เลขท่ี 60/31-32 หมู่ท่ี 3 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สาขาท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 117/12-14 หมู่ท่ี 6 
ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สาขาท่ี 6 ตั้งอยู่เลขท่ี 126/11-13 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองต าลึง อ าเภอ
พานทอง จงัหวดัชลบุรี 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือ วนัท่ี 20 มีนาคม 2540 ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 
มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั คือ 
จดัเก็บ รวบรวม รับตรวจวิเคราะห์ วิจยัตวัอยา่งและส่งตรวจเพ่ือการวินิจฉยัทางการแพทย ์รวมทั้งการรายงานผลสรุป
ให้ค าแนะน าปรึกษาอนัเก่ียวกบัผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานท่ี ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ า อากาศ 
และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละส านกังาน 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2551 ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105551104540 
มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 146 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกั
คือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล (โรงพยาบาลประชาพฒัน์) 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ
ในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

และตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัได้ยกเลิกการใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) ส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563 เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการใช้
มาตรการผอ่นปรน ซ่ึงการยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 (เป็นวนัท่ีการซ้ือเสร็จสมบูรณ์) บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั จ านวนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ในการจดัท างบการเงินรวมถือเป็น 100%)  

ผลจากการซ้ือหุน้ในบริษทัดงักล่าว ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 1 บริษทั คือบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั ยอดเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั
และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจบัุน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงิน ท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มี

ผลกระทบ อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

1.4.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจบัุน 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สญัญาเช่า 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 และ 16 จะไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  มีดงัน้ี 
 

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามประเภท ดงัน้ี 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะ
รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้ห้บริการ หรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับ
บริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด ยกเวน้รายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดจ้ากส านกังานประกนัสังคม
และส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีจะรับรู้รายได้ตามอตัราเหมาจ่าย และอตัราความรุนแรงของโรคต่อ
จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบักลุ่มบริษทั 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

รายได้จากการขายสินค้าเวชภณัฑ์  

รายไดจ้ากการขายสินคา้เวชภณัฑ์ จะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึง
ถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
 

2.3 วัสดุส้ินเปลืองคงเหลือ 
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

2.4 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 

2.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)             
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
อาคาร และ ส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 5 และ 20  ปี 
อุปกรณ์การแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะ
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
 

2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพย์
ดงัน้ี 

 ปี 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 5 
ฐานลูกคา้ 21 

 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ย
ค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปี
เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

2.7 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่ม
บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี 
หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจใหก้บัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจาก
การรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน และ
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

2.8 การรวมธุรกิจ 
การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงเป็นวนัท่ีโอนอ านาจควบคุมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั  

การควบคุมหมายถึงการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจกรรมนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิ
นั้นไดใ้นปัจจุบนั  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือโดย 

- มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้บวก 
- มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใหบ้ริษทัของผูถู้กซ้ือ บวก 
- มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้นๆ หกั 
- มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

เม่ือผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นยอดติดลบ ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและไดรั้บบริการ ยกเวน้ตน้ทุนใน
การจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีจะรับรู้โดยน าไปเป็นส่วนลดจากส่วนล ้ามูลค่าหุ้นทุนหรือหุ้นกูท่ี้
ออก (ถา้มี) 

2.9 เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 

เงินอุดหนุนจากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในเบ้ืองตน้จะรับรู้เป็นเงินอุดหนุน
รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑท่ี์เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็น เพ่ือจบัคู่
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10 หุ้นทุนซื้อคนื 

หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด หากราคา
ขายของหุ้นซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ จะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและ
หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนต ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืนบริษทัฯ จะน าผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือ
คืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงน าผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีก าไรสะสม 

2.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ ควบคุม 
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

2.12 ภาษเีงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิง
กบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

2.13 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษัท  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรขาดทุนตลอดอายกุารท างานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน
น้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
อยา่งไรกต็าม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

กลุ่มบริษทั  รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงเจตนาผูกพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิก
จา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการ
สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการแกไ้ขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

2.14 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้

2.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ส าหรับตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคอ่ื์น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือ ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   
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กรณีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการ

อย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ข้ึนอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

2.16 สัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือโดยสญัญาเช่าจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผู้เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุน

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรง

เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และ

หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ ขนยา้ย

สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทั

เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

จนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

  



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 159 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
   

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา

เช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา

เช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงและลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแลว้ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ีย

จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 
- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี สัญญา

เช่าเร่ิมมีผล 
- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
- การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการยกเลิกสญัญาเช่า 
 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญา

เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2.17 ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี 
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3. การซื้อธุรกิจ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง
ในวงเงินไม่เกิน 161 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั 
(มหาชน) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 133 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทั
โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งช าระเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเพ่ือน าไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างจ านวน 5 โฉนด และรถยนตย์ีห่อ้เบนซ์จ านวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 28 ลา้นบาท และ
บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ และภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีการซ้ือขาย
หุ้นเสร็จสมบูรณ์ (10 เมษายน 2564) ผูข้ายตกลงรับผิดช าระหน้ีค่าภาษีอากร หน้ีอนัเกิดจากการละเมิด หน้ีอนัเกิดจากการท า
นิติกรรมสัญญาของผูข้ายและ/หรือของบริษทัฯ อนัมิไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั 
ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีได้เกิดข้ึนก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ แทนบริษัท สุขสวสัด์ิการแพทย์ จ ากัด หากพน้ก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบหน้ีในขอ้น้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สุขสวสัด์ิ
การแพทย ์จ ากดั จ านวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจาก
ผูข้าย ในราคาซ้ือขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การช าระค่าซ้ือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการ 
และก าหนดวนัรับโอนอ านาจควบคุมกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายไดป้ฏิบติัการในสัญญา
ครบถว้นแลว้ ดงันั้นการซ้ือดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564  

การซ้ือธุรกิจน้ีเขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  ซ่ึงก าหนดให้บนัทึกสินทรัพย์
ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถา้มี) บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อหา
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ผูป้ระเมินราคาอิสระไดว้ดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแลว้
เสร็จ ดงันั้นบริษทัฯ จึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัซ้ือ เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง
และสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในช่วงระยะเวลาการวดัมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 
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ณ วนัซ้ือ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้แก่ผูซ้ื้อ สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมามูลค่าท่ีรับรู้ส าหรับ
มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ก่อนท่ีจะมีการ
รวมธุรกิจ มีดงัน้ี 

 บาท 
 มูลค่าท่ีรับรู้ 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ 161,000,000.00 
บวก มูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ ของเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทั ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ - 
บวก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ - 
รวม 161,000,000.00 
หกั มูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  
สินทรัพยท่ี์ระบุได ้  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,447,459.86 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,653,357.18 
- สินคา้คงเหลือ 5,706,121.12 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 295,838.16 
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,987,845.84 
- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 153,152,183.81 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 48,685,444.98 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,677,000.00 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,307,911.20 
หน้ีสินท่ีระบุได ้  
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,608,638.39) 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า (154,027,718.52) 
- เงินกูย้มืระยะสั้น (14,000,000.00) 
- ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (8,591,732.39) 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (973,835.00) 
- ประมาณการหน้ีสินท่ีถูกเรียกคืน (2,249,587.58) 
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (8,720,000.00) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้- ท่ีไดรั้บ 44,741,650.27 

ค่าความนิยม 116,258,349.73 

 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้ค่าความนิยม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเห็นว่าบริษทัดงักล่าวมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละมีผล
ก าไร ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ 
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เงินสดสุทธิท่ีบริษทั จ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 
   ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  161,000,000.00 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามสดัส่วนของบริษทัฯ  (11,447,459.86) 

เงินท่ีจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดม้า  149,552,540.14 

 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือธุรกิจเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5.76 ล้านบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและไดรั้บบริการ 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมารวมในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ (วนัท่ี 10 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(ก) สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2564 

 หมายเหตุ  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   246,923,990.93 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ   721,670.00 
ลูกหน้ีอ่ืน   84,621.92 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน    224,475,434.71 
สินคา้คงเหลือ   9,355,813.11 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   527.04 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   19,115,178.41 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ   148,331,582.55 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   4,650,835.04 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   1,991,690.75 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   6,727,000.00 

รวมสินทรัพย ์   662,378,344.46 

    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   25,627,226.87 
เงินปันผลคา้งจ่าย   192,600,000.00 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   1,203,314.52 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   74,165,159.92 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22  1,758,911.91 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   152,998,519.70 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,123,677.00 
เงินอุดหนุนรอการรับรู้   4,836,480.65 

รวมหน้ีสิน   454,313,290.57 
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(ข) ผลการด าเนินงานรวมของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  บาท 
  ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 

   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  622,999,582.31 
รายไดอ่ื้น  7,212,662.95 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  (116,929,766.47) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  (2,921,777.38) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (14,595,687.58) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (6,752,227.52) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  (98,229,382.69) 

ก าไร (ขาดทุน)   390,783,403.62 
 

(ค) คดีความ 
เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั (บริษทัย่อย) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผูม้าใชบ้ริการขอ้หาผิด
สัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการไกล่เกล่ีย ให้
การ และสืบพยาน บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าว ณ วนัซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากผูบ้ริหารและท่ีปรึกษา
กฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจวา่บริษทัยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 
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4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษทั และบริษทัย่อย มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 
 

บริษทั 

  
 

ประเภทธุรกิจ 

  
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุ้น 

   ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563     

บริษัทย่อย         
บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 
 
 

 ใหบ้ริการตรวจ
วิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ถือหุน้และ 
มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  99.99 
 
 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  ประกอบกิจการ

โรงพยาบาล 
 ถือหุน้และ 
มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  - 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน         

โรงพยาบาลองครักษ ์  โรงพยาบาล  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  มหาวิทยาลยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 
บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ลงทุนและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
 มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  รับประกนัวินาศภยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 
บริษทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั
แอคพลสั 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  มีกรรรมการร่วมกนั  -  - 
         
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน         
นายสิทธิวฒัน์ ก ากดัวงษ ์    กรรมการ  -  - 
นางสาวปรมากรณ์ ปวโรจน์กิจ    กรรมการ  -  - 
นายธิบดี มงัคะลี    กรรมการ  -  - 
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4.1 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ โดยการถือหุ้นและการมี 
ผูถื้อหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ  
กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค้่าเช่าส านกังาน  อตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

ใการก ากบัดูแลของ กลต. 

 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาตามท่ีถูกเรียกเกบ็จากภาครัฐ โดยจดัสรรค่าใชจ่้ายใหบ้ริษทัยอ่ย  

ตามจ านวนพนกังาน และ พ้ืนท่ีใชง้าน 

 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาตลาด 

  รายไดค้่าบริการ  ราคาท่ีตกลงกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนั 
รายไดจ้ากการขายวคัซีน  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายชุดตรวจ COVID-19  ราคาท่ีตกลงกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย  ราคาตลาด  
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  ราคาตลาด 

 

ในระหว่างปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัย่อย (ซ่ึงไดต้ดัออก
แลว้ในการจดัท างบการเงินรวม) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกนั) รายการธุรกิจท่ีมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย  
       

รายไดจ้ากการบริการ  -  -  776,157.94  400,016.80 
รายไดค้่าเช่าส านกังาน  -  -  297,079.02  336,299.88 
รายไดค้่าบริหารจดัการ  -  -  1,500,000.00  1,842,000.00 
รายไดอ่ื้น  -  -  1,476,801.37  504,568.50 
เงินปันผลรับ  -  -  192,598,395.00  - 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  320,109.56  243,915.29 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
รายไดค้่าบริการ  275,625.00  381,455.00  275,625.00  381,455.00 
ค่าท่ีปรึกษา  3,440,050.00  2,637,500.00  2,584,050.00  2,637,500.00 
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4.1.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

เป็นตน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มีรายการดงัน้ี 

  บาท 

  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  13,672,000.00  11,564,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  770,655.00  642,150.00 
 รวม  14,442,655.00  12,206,150.00 

 

4.2 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย  
       

เงินทดรองจ่าย         
บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  -  -  464,547.73 

ลูกหน้ีอ่ืน         

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  -  33,618.12  - 
บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  -  -  769,649.16  - 
 รวม  -  -  803,267.28  464,547.73 
เงินปันผลคา้งรับ         
บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  -  -  192,598,395.00  - 
กิจการท่ีเก่ียวข้อง         
ค่าบริการคา้งรับ         
โรงพยาบาลองครักษ ์  -  93,936.00  -  93,936.00 
 รวม  -  93,936.00  -  93,936.00 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
-  93,936.00  193,401,662.28  558,483.73 

 

  



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 167 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
   

 

4.3 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563  

เพ่ิมข้ึน 
ระหว่างปี  

ลดลง 
ระหวา่งปี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

บริษัทย่อย  
       

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็  
 เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
4,000,000.00  -  (1,000,000.00)  3,000,000.00 

บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  -  14,000,000.00  (14,000,000.00)  - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4,000,000.00  14,000,000.00  (15,000,000.00)  3,000,000.00 

 

บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถาม 
อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25% ของสถาบนัการเงิน 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ  763,089.00  519,593.00  458,735.00  466,138.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์
 และกระแสรายวนั 

 
333,352,724.86  186,206,737.98  83,067,708.38  183,523,992.16 

  รวม  334,115,813.86  186,726,330.98  83,526,443.38  183,990,130.16 
 

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 - 0.500 ต่อปี 
 

6. ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้  35,031,750.31  64,692,655.65  33,307,651.84  57,203,808.54 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
 คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(1,214,591.92)  (803,494.10) 

  
(985,271.62)  (566,279.80) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  33,817,158.39  63,889,161.55  32,322,380.22  56,637,528.74 
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ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ดงักล่าวจ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋เงินรับ  298,758.55  2,913,403.45  298,758.55  2,824,405.45 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  24,637,165.99  42,492,551.51  24,519,786.99  37,306,701.29 

เกินก าหนดช าระ:     
    

ระหวา่ง  1 ถึง  60 วนั  4,044,407.70  9,839,372.99  3,084,816.50  8,146,722.50 

ระหวา่ง 61 ถึง  90 วนั  1,425,231.97  2,799,335.50  1,114,134.00  2,799,335.50 

ระหวา่ง 91 ถึง 365 วนั  3,760,686.00  5,857,521.20  3,703,976.00  5,628,364.00 

มากกวา่ 365 วนั  865,500.10  790,471.00  586,179.80  498,279.80 

รวมลูกหน้ีการคา้  35,031,750.31  64,692,655.65  33,307,651.84  57,203,808.54 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
 คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(1,214,591.92) 

 
(803,494.10) 

 
(985,271.62) 

 
(566,279.80) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  33,817,158.39  63,889,161.55  32,322,380.22  56,637,528.74 

 
7. ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  371,005.18  419,367.61  331,468.98  418,292.09 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อ่ืน  363,934.75  203,489.74  286,903.01  164,864.48 

ลูกหน้ีเงินยมืพนกังาน  682,852.00  897,000.00  682,852.00  897,000.00 

อ่ืน ๆ  15,000.00  40,389.00  15,000.00  4,225.00 

  รวม  1,432,791.93  1,560,246.35  1,316,223.99  1,484,381.57 
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8. สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน เป็นสิทธิท่ีกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบับริการท่ีไดใ้หก้บัลูกคา้

แลว้ โดยสิทธิดงักล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับจากมูลค่างานท่ีเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ (ก) 224,475,434.71  -  -  - 
ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ (ข) 47,744,306.59  44,606,456.40  47,744,306.59  44,606,456.40 

ธุรกิจตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  20,000.00  -  -  - 

 รวม  272,239,741.30  44,606,456.40  47,744,306.59  44,606,456.40 

 

(ก) ธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
ยอดสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเป็นรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ โดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณรายไดค้า้งรับดงักล่าวจากจ านวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกบัสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดโดยส านักงานประกนัสังคมและ
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
 หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2564 
    
1)   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2564  199,316,561.15 
2)    รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2562 และ 2563 31.4  25,158,873.56 

รวม  224,475,434.71 
 

1)   เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บจดัสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์
จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมจ านวน 12.96 ลา้นบาท แต่ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไดมี้หนงัสือแจง้การชะลอการโอนเงินค่าบริการดงักล่าว โดยระบุว่าบริษทัย่อยมีหน้ี
ค่าบริการทางการแพทยจ์ากการเรียกคืนเงินจดัสรรล่วงหนา้หรือไดรั้บจดัสรรไวสู้งเกินไป 

 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดต้รวจสอบขอ้มูลแลว้ว่าบริษทัย่อยไม่มีหน้ีสินคงคา้งใดๆ กบั สปสช. 
ตามหนังสือแจง้การชะลอการโอนเงินดงักล่าว ดงันั้นบริษทัย่อยจึงรับรู้รายไดค้่าบริการทางการแพทยด์งักล่าว
จ านวน 12.96 ลา้นบาท และไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินตามหนงัสือ สปสช. ท่ีอา้งถึง และเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวท่ี สปสช. ไดท้ยอยจ่ายช าระเป็นจ านวน 11.02 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คงเหลือรายไดค้า้งรับดงักล่าวจ านวน 1.94 ลา้นบาท 

 

2)   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับปี 2562 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

2.1) รายไดต้ามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั (บริษทัย่อย) กบัส านักงาน
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ านวน 3 ฉบบัท่ีจดัท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 และ 28 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเกิดจาก 
สปสช. ระงบัการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการทางการแพทย ์(โครงการคดักรอง Matabolic) ปีงบประมาณ 2562 ท่ีพ่ึงจ่าย
ให้แก่โรงพยาบาลประชาพฒัน์ และอินทชัเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ และสาขาราษฎร์บูรณะ ซ่ึงเป็น
สถานพยาบาลของบริษทัยอ่ย ตามขอ้ก าหนดในสัญญา จ านวนรวม 18.41 ลา้นบาท และยึดเงินหลกัประกนัสัญญาจ านวน
รวม 0.55 ลา้นบาท คู่สัญญาตกลงระงบัขอ้พิพาทโดยบริษทัยอ่ย ยอมชดใชค้่าเสียหายและเงินท่ีตอ้งคืนให้ สปสช. จ านวน
รวม 0.74 ลา้นบาท (บริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนไวใ้นงบการเงินแลว้จ านวน 0.49 ลา้นบาท ตามท่ี
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22) และตกลงช าระเงินค่ารักษาพยาบาลของผู ้ป่วยท่ีส่งต่อให้ทาง
สถานพยาบาลอ่ืนท่ีรับส่งต่อและเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณะสุขจ านวนรวม 0.53 ลา้นบาท โดยยินยอมให้ 
สปสช. หักเงินท่ีจะไดรั้บจ านวนรวม 18.96 ลา้นบาท ไปช าระค่าความเสียหายและเงินท่ีตอ้งคืนให้ สปสช.ดงักล่าว และ
เงินคงเหลือจ านวนรวม 17.69 ลา้นบาท สปสช.ตกลงคืนให้บริษทัย่อยโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณะสุขตามโครงการหรือกิจการคดักรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม
ภาวะเมตาบอลิก และทนัตกรรมยงัไม่ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจพบจากการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณะ
สุขตามโครงการดงักล่าว ปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงอยู่ระหว่างตรวจสอบ ดงันั้น บริษทัย่อยตกลงให้ สปสช. น าเงิน
คงเหลือท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บคืนดงักล่าวจ านวน 1.70 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัความเสียหายท่ีอาจตรวจพบแก่ 
สปสช. ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่าเงินดังกล่าวจะได้รับคืนจึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าความเสียหายไวใ้น 
งบการเงิน 
 

2.2) รายได ้OP Refer ปี 2562 และ 2563 ตามระบบ E-Claim ของ สปสช. ท่ีบริษทัยอ่ย ยงัไม่เคยรับรู้รายไดใ้นปีท่ีเกิด
รายการจ านวนรวม 6.97 ลา้นบาท 
 

ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายไดสุ้ทธิและรายไดค้า้งรับตามท่ีกล่าวไวข้อ้ 2.1) และขอ้ 2.2) จ านวนรวม 25.16 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

(ข) ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ 
ยอดสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาส่วนหน่ึงเป็นรายได้ค้างรับตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีบริษทัฯ ลงนามกบัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) ส าหรับปีงบประมาณ 
2562 และ 2563 ซ่ึงก าหนดประเภทและอตัราการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะให้บริการแก่ผูรั้บตรวจเป็น
รายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ท่ีก าหนดไว ้และ 
“สปสช.” จะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินท่ีจะจ่ายช าระแก่บริษทัฯ เป็นช่วงๆ โดยจ่าย
ช าระเดือนละคร้ังในเดือนถดัไป ทั้งน้ี “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความครบถว้นอย่างน้อยปีละคร้ัง 
การด าเนินงานตามสญัญาส าหรับปีงบประมาณ 2562 บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการและรับช าระเงินจาก “สปสช.” ครบถว้นแลว้เป็น
จ านวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการสุ่มตรวจสอบจ านวน 2 คร้ัง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มี
หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้กลบัมาว่าบริษทัฯ ผา่นการตรวจสอบถูกตอ้งทุกคร้ัง ส าหรับการด าเนินงานตามสญัญาของ
ปี 2563 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการไปแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 6,664,970.00 บาท และไดรั้บช าระเงิน 
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ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 4,726,580.00 บาท มียอดคงคา้งช าระอีกเป็นจ านวนเงิน 2,006,690.00 บาท ซ่ึง
เกิดจากการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับการตรวจระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 (บางส่วน) และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 
2563 ทั้งจ านวน  
 

ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 เร่ืองบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการหลายราย และ สปสช. ไดเ้รียกเอกสารการให้บริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการต่างๆ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นเป็นการทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในจ านวนรายท่ี “สปสช.” เรียกตรวจสอบตาม
หนังสือลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษทัฯ และต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนังสือบอกเลิก
สญัญาดงักล่าว โดย “สปสช.” แจง้เหตุแห่งการยกเลิกสญัญาเป็น 10 ประการ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ทราบวา่มีผูรั้บบริการรายใดท่ี
ผดิเง่ือนไขจนเป็นเหตุของการเลิกสญัญา 
 

อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ มีหนงัสือลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เพ่ืออุทธรณ์และขอต่อสญัญาใหบ้ริการสาธารณสุขต่อ “สปสช.” 
ต่อมา วนัท่ี 20 มกราคม 2564  “สปสช.” มีหนังสือแจ้งเรียกเงินค่าบริการปี 2562 ท่ีช าระแก่บริษัทฯแล้วจ านวนเงิน 
4,321,700.00 บาท คืนจากบริษทัฯ และในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือขอรายละเอียดในการเรียกคืนเงิน
ดงักล่าว 
 

ต่อมาวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือถึง “สปสช.” เพ่ือยืนยนัการปฏิบติังานตามสัญญาท่ีมีกบั “สปสช.” 
อยา่งครบถว้นและขอใหพิ้จารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษทัฯ  
 

ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เร่ืองการขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาทบทวน
รายละเอียดการหักลบค่าบริการทางการแพทย ์โดยอา้งถึงหนังสือท่ีทางบริษทัส่งเพ่ือขอให้ทาง “สปสช” พิจารณา
ทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษทัฯ ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยทาง “สปสช” ตอบกลบัวา่ มีการตรวจสอบ
เวชระเบียน กิจกรรมกลุ่มเส่ียง ปีงบประมาณ 2562 ไม่ถูกตอ้ง จึงมีการเรียกเงินคืนในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และชะลอ
การโอนเงินไดท้ั้งหมด ทั้งน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาความเสียหาย ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ตามจ านวนท่ี “สปสช” มีหนงัสือแจง้เรียกเกบ็ค่าบริการปี 2562 จ านวน 4,321,700 บาทไวใ้นงบการเงินแลว้  

 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ส าหรับค่าเสียหายในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,625,272.64 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายท่ีตรวจสอบพบจากการ
ตรวจสอบบริการ PP Metabolic จ านวน 3,074,900 บาท และค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเวชระเบียน จ านวน 550,372.64 บาท   
โดย สปสช.น ายอดดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณะสุขหรือค่าบริการทางการแพทยท่ี์พึงจ่ายให้บริษทั
ซ่ึงไดร้ะงบัการจ่ายไวจ้  านวน  2,006,690 บาท คงเหลือเป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัตอ้งช าระให ้สปสช. จ านวน 1,618,582.64 บาท ซ่ึง
บริษทัไดช้ าระแลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  

 

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ทางสปสช.ไดเ้รียกเอกสารหลกัฐานค่าใชจ่้ายเพ่ือการบริการสาธารณสุขตามโครงการ
หรือกิจกรรมคดักรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคภาวะเมตาบอลิกและทนัตกรรมของปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ  พร้อมกบัการวางหนงัสือค ้าประกนัความเสียหายของปี 2563 จ านวนเงิน 3,206,800 บาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า
หาก สปสช.ตรวจสอบเอกสารปี 2563 และพบความเสียหายให ้สปสช.ยดึหลกัประกนัน้ี ชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวไดท้นัที 
ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าวไวใ้นงบการเงินของบริษทั ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่ายอดการค ้าประกนัดงักล่าวจะ
ไดรั้บคืนเน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารให ้สปสช.ตรวจครบถว้นตามท่ีแจง้มา 
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9. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – กิจการอ่ืน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน  -  -  14,000,000.00  - 
หกั โอนไปเป็นเงินให้กูย้มืระยะสั้น -  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

-  -  (14,000,000.00)  - 

  รวม  -  -  -  - 

บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถาม
พร้อมอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถาบนัการเงิน 
 
 

10. สินค้าคงเหลือ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

งานบริการระหวา่งด าเนินงาน  302,416.64  1,546,540.94  302,416.64  811,077.80 
วสัดุทางการแพทย ์  5,796,268.79  5,929,964.58  4,423,390.87  5,737,165.50 
ยาและเวชภณัฑ ์  9,575,402.95  1,387,153.03  1,639,098.11  1,387,153.03 
อุปกรณ์ทางการแพทยส์ ารอง         

 และเคร่ืองแบบพนกังาน  6,313.00  12,360.00  6,313.00  12,360.00 
วสัดุส้ินเปลืองส านกังาน  1,011,184.24  861,280.18  809,517.22  861,280.18 

  รวม  16,691,585.62  9,737,298.73  7,180,735.84  8,809,036.51 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้  2,766,060.18  4,424,299.83  2,284,552.94  4,393,661.62 

ภาษีนิติบุคคลอยูร่ะหวา่งขอคืน  6,008,639.41  6,856,780.51  5,280,337.71  5,280,337.71 

เงินมดัจ า  5,639,005.00  -  5,639,005.00  - 

  รวม  14,413,704.59  11,281,080.34  13,203,895.65  9,673,999.33 
 

12. เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค ้าประกนัวงเงินบตัรเติมน ้ามนั   500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัสาธารณูปโภค   159,250.00  159,250.00 
ค ้าประกนัฉีดวคัซีน   -  139,150.50 
ค ้าประกนัความเสียหาย  8 3,206,800.00  - 
ค ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่   3,000,000.00  3,000,000.00 

 รวม  6,866,050.00  3,798,400.50 
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13. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        เงินปันผลรับ 
  ทุนท่ีออก  สดัส่วนของการถือหุน้  วิธีราคาทุน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
  และ  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

มิถุนายน 
 31 ธนัวาคม 

  ช าระแลว้  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษทั  ลา้นบาท  ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็               

 เซ็นเตอร์ จ ากดั  3.00  99.99  99.99  3,000,000.00  3,000,000.00  -  - 
บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั  36.00  99.99  -  161,000,000.00            -  192,598,395.00  - 
รวม        164,000,000.00  3,000,000.00  192,598,395.00  - 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน        -  -  -  - 

สุทธิ        164,000,000.00  3,000,000.00  192,598,395.00  - 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 535 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 192.6 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 28 มกราคม 2565 แลว้ 
 

14. เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซื้อหุ้นบริษทัอ่ืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
วงเงินไม่เกิน 161 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 133 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัโรงพยาบาล
อินเตอร์ เมดิคลัแคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งช าระเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเพ่ือน าไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ านวน 
5 โฉนด และรถยนตย์ี่ห้อเบนซ์จ านวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 28 ลา้นบาท และบริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ และผูข้ายตกลงรับผิดช าระหน้ีค่าภาษีอากร หน้ีอนัเกิดจากการ
ละเมิด หน้ีอนัเกิดจากการท านิติกรรมสัญญาของผูข้ายและ/หรือของบริษทัฯ อนัมิไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของบริษทั สุข
สวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีไดเ้กิดข้ึนก่อนวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แทน
บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั หากพน้ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีการซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิชอบ
หน้ีในขอ้น้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการ
ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั จ านวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดจากผูข้าย ในราคาซ้ือขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินการต่าง  ๆตามสญัญา เช่น การช าระค่าซ้ือหุน้ การเปล่ียนแปลงกรรมการ และก าหนด
วนัรับโอนอ านาจควบคุมกิจการในวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ผูซ้ื้อและผูข้ายไดป้ฏิบติัการในสัญญาครบถว้นแลว้ 
ดงันั้นในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จึงไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯท่ีซ้ือมาตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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15. ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

 
  งบการเงินรวม     (หน่วย:บาท) 

 หมายเหตุ 

 

ท่ีดิน   
อาคาร และส่วน

ปรับปรุงส่ิงปลกูสร้าง   
 อุปกรณ์การแพทย์
และหอ้งปฏิบติัการ    

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังาน    

 เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน     ยานพาหนะ  

 สินทรัพย ์
ระหวา่งท า 

 

รวม 
ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   33,578,736.06  97,123,628.13  146,038,617.25  9,551,887.14  12,138,395.05  14,073,521.26  2,460,565.90  314,965,350.79 

ซ้ือเพิ่ม   1,740,977.28  7,372,461.53  9,179,425.51  780,264.40  433,459.30  -  2,683,463.66  22,190,051.68 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3  -  13,966,588.72  29,797,056.84  7,555,549.33  2,886,616.36  2,441,219.21  2,029,855.82  58,676,886.28 

ขาย / ตดัจ าหน่าย   -  -  (13,034,549.19)  (1,904,954.89)  (581,095.10)  (1,410,505.21)  -  (16,931,104.39) 

โอน   -  558,331.22  9,800.00  (121,198.18)  60,424.00  -  (688,187.04)  (180,830.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   35,319,713.34  119,021,009.60  171,990,350.41  15,861,547.80  14,937,799.61  15,104,235.26  6,485,698.34  378,720,354.36 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   -  (17,196,895.81)  (119,768,064.53)  (4,940,381.63)  (10,731,504.63)  (11,302,277.98)  -  (163,939,124.58) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  (5,351,715.14)  (11,758,142.66)  (2,140,794.67)  (930,575.35)  (1,138,408.57)  -  (21,319,636.39) 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3  -  (11,390,849.76)  (24,998,614.12)  (5,608,155.04)  (2,432,616.95)  (2,258,804.57)    (46,689,040.44) 

ขาย / ตดัจ าหน่าย   -  -  8,799,667.19  1,899,405.04  506,504.65  1,410,501.21  -  12,616,078.09 

โอน   -  -  -  9,722.81  -  -  -  9,722.81 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   -  (33,939,460.71)  (147,725,154.12)  (10,780,203.49)  (13,588,192.28)  (13,288,989.91)  -  (219,322,000.51) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ     (หน่วย:บาท) 

 ท่ีดิน  

อาคาร และส่วน
ปรับปรุงส่ิงปลูก

สร้าง  
อุปกรณ์การแพทย์
และหอ้งปฏิบติัการ  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 

สินทรัพยร์ะหวา่งท า  รวม 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,578,736.06  97,123,628.13  107,970,230.89  9,097,146.83  10,522,017.38  13,229,596.03  2,460,565.90 
 

273,981,921.22 

ซ้ือเพ่ิม 1,740,977.28  4,890,408.22  668,314.00  397,695.60  99,759.30  -  2,523,463.66  10,320,618.06 

ขาย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  (1,370,000.00)  -  (1,370,000.00) 

โอน -  558,331.22  -  (171,200.00)  -  -  (558,331.22)  (171,200.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 35,319,713.34  102,572,367.57  108,638,544.89  9,323,642.43  10,621,776.68  11,859,596.03  4,425,698.34  282,761,339.28 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  (17,196,895.81)  (89,002,909.52)  (4,672,444.71)  (9,337,199.11)  (10,458,353.75)  - 
 

(130,667,802.90) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (4,943,821.98)  (6,288,189.42)  (1,410,386.08)  (572,025.17)  (955,998.93)  -  (14,170,421.58) 

ขาย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  1,369,999.00  -  1,369,999.00 

โอน -  -  -  93.81  -  -  -  93.81 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  (22,140,717.79)  (95,291,098.94)  (6,082,736.98)  (9,909,224.28)  (10,044,353.68)  -  (143,468,131.67) 

มูลค่าสทธิตามบญัชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,578,736.06  79,926,732.32  18,967,321.37  4,424,702.12  1,184,818.27  2,771,242.28  2,460,565.90  143,314,118.32 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 35,319,713.34  80,431,649.78  13,347,445.95  3,240,905.45  712,552.40  1,815,242.35  4,425,698.34  139,293,207.61 
 

ท่ีดินและอาคารจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินกูจ้  านวน 70 ลา้นบาท และวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 11 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   33,578,736.06  79,926,732.32  26,270,552.72  4,611,505.51  1,406,890.42  2,771,243.28  2,460,565.90  151,026,226.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   35,319,713.34  85,081,548.89  24,265,196.29  5,081,344.31  1,349,607.33  1,815,245.35  6,485,698.34  159,398,353.85 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

   บาท 
 หมายเหตุ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   13,800,432.97  9,642,440.74 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - ราคาทุน   -  - 
หกั   ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   (6,425,230.54)  (4,513,107.45) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   7,375,202.43  5,129,333.29 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - ราคาทุน   14,171,103.87  14,171,103.87 
บวก ตน้ทุนส่วนท่ีรับโอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   171,106.19  171,106.19 
บวก เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 3  153,152,183.81  - 
หกั   ลดลงจากการยกเลิกสญัญา- สุทธิ   (1,319,050.66)  - 
หกั   ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   (11,934,904.15)  (6,187,484.41) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   161,615,641.49  13,284,058.94 

 
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
    บาท 

     งบการเงินรวม 

 

   ณ วนัท่ี   

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 

โอน 
 

ณ วนัท่ี 

 หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน    
 

 
 

   
 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์    6,885,340.65  5,125,090.18  -  12,010,430.83 

ฐานลูกคา้  3  -  43,580,000.00  -  43,580,000.00 

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา    1,347,800.00  (334,050.00)  9,630.00  1,023,380.00 

รวมราคาทุน    8,233,140.65  48,371,040.18  9,630.00  56,613,810.83 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    (1,958,072.28)  (3,262,831.28)  (9,629.00)  (5,230,532.56) 

สุทธิ    6,275,068.37  45,108,208.90  1.00  51,383,278.27 
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  บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัท่ี   

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 

โอน 
 

ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน  
 

 
 

   
 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์  6,885,340.65  -  -  6,885,340.65 

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา  1,347,800.00  (358,050.00)  -  989,750.00 

รวมราคาทุน  8,233,140.65  (358,050.00)  -  7,875,090.65 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (1,958,072.28)  (1,257,895.43)  -  (3,215,967.71) 

สุทธิ  6,275,068.37  (1,615,945.43)  -  4,659,122.94 
 

18. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

เจา้หน้ีการคา้  36,122,687.95  21,491,509.73  16,822,252.80  20,390,704.09 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  15,155,071.81  6,428,115.98  9,225,555.46  5,823,302.99 
รายไดรั้บล่วงหนา้  3,724,955.24  439,301.44  3,668,955.24  439,301.44 
อ่ืน ๆ  1,595,250.55  1,469,880.71  1,498,864.23  1,409,092.71 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  20,475,277.60  8,337,298.13  14,393,374.93  7,671,697.14 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 56,597,965.55  29,828,807.86  31,215,627.73  28,062,401.23 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในระบบของ สปสช. แจง้ว่า บริษทัไดรั้บจดัสรรและโอนเงิน สปสช. (โครงการเงินกูเ้พ่ือแกไ้ข
ปัญหา COVID-19) จ านวน 1,943,600 บาท และจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 737,040 บาท รวมเป็น
ค่าบริการฉีดวคัซีนทั้งส้ิน จ านวน 2,680,640 บาท แต่ทาง สปสช. ชะลอการโอนเงินดงักล่าวไวเ้พ่ือรอการช าระทางบญัชี
หรือจนกวา่จะไดห้ลกัฐานครบถว้น จึงจะด าเนินการหกักลบและหรือโอนเงินคืนบริษทัต่อไป  
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 บริษทัมีหนงัสือแจง้ไปยงั สปสช.ว่า การให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษทั
ไม่เขา้เกณฑเ์ง่ือนไขการจ่ายเงินตามประกาศของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2564 
ทาง สปสช. ไดโ้อนเงินค่าบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ให้ทางบริษทั  2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 22 และ 25 ธันวาคม 2564 
จ านวน 2,653,833.60 บาท และ 108,424.80 บาท (สุทธิหลงัภาษี) ตามล าดบั โอนเขา้บญัชีของบริษทัฯ ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้า เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งน าเงินดงักล่าวโอนคืนให้ทาง สปสช. 
เพราะบริษทัไดเ้รียกเก็บค่าบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 กบัผูรั้บบริการเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2565 
ทางบริษทัมีหนงัสือแจง้ขอคืนเงินจดัสรรค่าบริการฉีดวคัซีนโรคโควิด-19 ไปยงัสปสช. พร้อมทั้งคืนเงินในส่วนน้ีโดยโอนเขา้
บญัชี ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

19. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,797,159.69  13,233,711.77 
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนระหว่างปี 1,502,280.00  1,502,280.00 
หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหว่างปี (138,030.00)  (138,030.00) 
บวก ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 1,541,544.96  951,144.81 
หกั   เงินจ่ายช าระ (9,929,618.55)  (6,079,166.55) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  14,773,336.10  9,469,940.03 
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 12,179,154.87  12,179,154.87 
บวก เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 154,027,718.52  - 
บวก ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 7,707,140.28  795,854.82 
หกั   ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - สุทธิ (1,493,212.19)  - 
หกั   เงินจ่ายช าระ (18,490,525.42)  (7,943,171.78) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 168,703,612.16  14,501,777.94 
หกั   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,926,059.97)  (6,722,745.45) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 160,777,552.19  7,779,032.49 

  



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 180 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,257,449.60  6,425,230.54  6,187,484.41  4,513,107.45 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสญัญาเช่า 7,707,140.28  1,541,544.96  795,854.82  951,144.81 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น -  1,945,009.65  -  1,945,009.65 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง
มีมูลค่าต ่า 

       
-  40,446.00 -  40,446.00 

 รวม 18,964,589.88   9,952,231.15  6,983,339.23  7,449,707.91 
 

รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 
บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม  

ดอกเบ้ีย 
รอตดัจ่าย  เงินตน้  รวม  

ดอกเบ้ีย 
รอตดัจ่าย  เงินตน้ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ            

- ภายในหน่ึงปี   16,398,297.93  (8,472,237.96)  7,926,059.97  9,120,483.02  (978,585.59)  8,141,897.43 
- เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 43,609,763.90  (32,983,452.87)  10,626,311.03  7,105,702.48  (474,263.81)  6,631,438.67 
- เกินหา้ปี 345,336,164.84  (195,184,923.68)  150,151,241.16  -  -  - 

 รวม 405,344,226.67  (236,640,614.51)  168,703,612.16  16,226,185.50  (1,452,849.40)  14,773,336.10 
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บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
รวม  

ดอกเบ้ีย 
รอตดัจ่าย  เงินตน้  รวม  

ดอกเบ้ีย 
รอตดัจ่าย  เงินตน้ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ            

- ภายในหน่ึงปี   7,393,480.80  (670,735.35)  6,722,745.45  5,794,323.38  (520,126.17)  5,274,197.21 
- เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 8,178,583.95  (399,551.46)  7,779,032.49  4,420,482.75  (224,739.93)  4,195,742.82 

 รวม 15,572,064.75  (1,070,286.81)  14,501,777.94  10,214,806.13  (744,866.10)  9,469,940.03 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าเม่ือการส้ินสุดของสญัญาเช่าซ่ึงบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

20. เงินกู้ระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญากูเ้งินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 70 ลา้นบาท 
เพ่ือเพ่ือซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียในเดือนท่ี 1- 24 อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ เอม็แอลอาร์ ลบ 1.50 ต่อปี และ ในตั้งแต่เดือนท่ี 25 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ เอม็แอลอาร์ ลบ 1.00 ต่อปี ก าหนดช าระคืน 
72 งวดเดือน โดยจดจ านองท่ีดิน 11 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของบริษทั และ มีบริษทัยอ่ย เป็นหลกัประกนัเงินกู ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  -  -  -  - 
บวก เงินกูย้มื  70,000,000.00  -  70,000,000.00  - 
หกั ช าระคืน  (63,927,531.22)  -  (63,927,531.22)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  6,072,468.78  -  6,072,468.78  - 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ         

 ช าระภายในหน่ึงปี  (6,072,468.78)  -  (6,072,468.78)  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ  -  -  -  - 
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21. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  819,231.70  400,021.39  544,339.78  373,377.37 
ภาษีขาย - สุทธิ  73,685.81  449,504.63  8,879.67  40,133.96 

รวม  892,917.51  849,526.02  553,219.45  413,511.33 
 

22. ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

บริษทัย่อย 

ในระหว่างปี 2564 ส านกังานประกนัสังคมไดมี้หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูงปี 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงส านกังานประกนัสังคมตรวจพบขอ้มูลร้อยละ
ของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกตอ้งจากจ านวนท่ีโรงพยาบาลพึงไดรั้บเป็นจ านวนเงินรวม 1.76 ลา้นบาท บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) จึงบนัทึกเป็นปรับลดรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 
เมษายน 2564 เป็นจ านวน 1.76 ลา้นบาท และบนัทึกประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนเงินเดียวกนั 

ในระหว่างปี 2564 ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีหนังสือแจง้ให้ช าระค่าเสียหายกรณีเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายค่าบริการสาธารณสุขเกินจริงหรือผิดเง่ือนไขของสัญญาเป็นจ านวนเงิน 0.49 ลา้นบาท บริษทัย่อยจึงบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็นจ านวน 0.49 ลา้นบาท และ
บนัทึกประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนเงินเดียวกนั ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความ
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 โดยสรุปบริษทัย่อยจะได้รับเงินคืนจาก สปสช. บริษทัย่อยจึงได้
ปรับปรุงประมาณการหน้ีสินดงักล่าวออกทั้งจ านวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินจากการถูกเรียกเงินคืนคงเหลือ เป็นจ านวนเงินรวม 1.76 ลา้นบาท 
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23. ทุนเรือนหุ้น 

จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

รายการ  จ านวนหุน้ (หุน้)  จ านวนเงิน (บาท) 
หุ้นสามัญจดทะเบียน     
8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบริษทั  50,000  5,000,000 
12 มีนาคม 2558 - เพ่ิมทุน  8,304  830,400 
12 กนัยายน 2560 - เพ่ิมทุน  741,696  74,169,600 

รวม  800,000  80,000,000 

     21 มิถุนายน 2561 - ลดมูลค่าหุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 
21 มิถุนายน 2561 - เพ่ิมทุน  55,000,000  27,500,000 

 รวม  215,000,000  107,500,000 

     หุ้นสามัญท่ีออกช าระแล้ว     
8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบริษทั  50,000  5,000,000 
12 มีนาคม 2558 - เพ่ิมทุน  8,304  830,400 
12 กนัยายน 2560 - เพ่ิมทุน  741,696  74,169,600 

รวม  800,000  80,000,000 

     21 มิถุนายน 2561 - ลดมูลค่าหุน้จาก 100 เป็น 0.50 
  

 160,000,000  80,000,000 
23 ธนัวาคม 2562 - เพ่ิมทุน  55,000,000  27,500,000 

 รวม  215,000,000  107,500,000 
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24. หุ้นทุนซื้อคนื 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stock) 
เพ่ือบริหารสภาพคล่องส่วนเกินทางการเงินของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท จ านวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 3 ลา้น
หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 1.4 ของหุ้นท่ีได้จ  าหน่ายแล้วทั้งหมด การซ้ือหุ้นคืนซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ก าหนดระยะเวลาในการซ้ือคืน ตั้งแต่วนัท่ี  14 กนัยายน 2564 ถึง วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 โดยจะจ าหน่ายใหห้มด
ภายใน 3 ปี เม่ือพน้ก าหนด 6 เดือนตามกฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนส้ินสุดลง หากจ าหน่ายไม่หมดในเวลา
ดงักล่าว บริษทัจะตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีเหลือ ทั้งน้ี หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยูจ่ะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุน้ทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดง
เป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้นและจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหกับญัชีหุ้นทุน
ซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัและโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจาก
บญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนน าไปหักจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกินทุน
หุน้ซ้ือคืนหมดแลว้ 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัเป็นจ านวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้น
ทุนซ้ือคืนเป็นจ านวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายทั้งหมด 
 

25. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปัน

ผลได ้

ส ารองหุ้นทุนซื้อคนื 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั 
ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

26. ภาษเีงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ
ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

อตัราท่ีใช้ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 ตามล าดบั และอตัราท่ีใช้ในการ
ค านวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัราร้อยละ 20 
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26.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั  99,958,538.92  -  2,045,514.96  - 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  146,160.60  (786,799.69)  186,593.90  (688,946.83) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 
 

-  -  -  - 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงใน 

งบก าไร(ขาดทุน)  100,104,699.52 
 

(786,799.69)  2,232,108.86  (688,946.83) 
 

26.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้ส าหรับ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  522,802,875.06  (17,393,952.16)  235,831,476.16  (12,207,237.28) 
หกั รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้  -  -  (192,598,395.00)  - 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีหลงัหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี  522,802,875.06  (17,393,952.16)  43,233,081.16  (12,207,237.28) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%  104,560,575.01  -  8,646,616.23  - 
ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  146,160.60  (786,799.69)  186,593.90  (688,946.83) 
ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี  (7,530,536.41)  -  (7,610,989.42)  - 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกั 

ในการค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี; 
- ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 

 
2,928,500.32 

 
-  1,009,888.15 

 
- 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน - งบก าไร
(ขาดทุน)  100,104,699.52  (786,799.69)  2,232,108.86  (688,946.83) 
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26.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยไ์ดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
ลูกหน้ีการคา้  197,054.32  113,255.96  197,054.32  113,255.96 
สญัญาเช่า  491,376.90  -  -  - 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

2,202,593.00 
 

1,692,635.05 
 

1,721,213.60 
 

1,447,808.79 
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  758,420.15  379,626.84  406,637.77  379,626.84 
เงินอุดหนุนรอการรับรู้  967,296.13  -  -  - 

รวม  4,616,740.50  2,185,517.85  2,324,905.69  1,940,691.59 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
639,894.00 

 
639,894.00 

 
607,034.40 

 
607,034.40 

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซ้ือธุรกิจ  8,418,525.77  -  -  - 
สญัญาเช่า  570,808.00  -  570,808.00  - 

รวม  9,629,227.77  639,894.00  1,177,842.40  607,034.40 

 
27. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม2563 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 

 
8,225,960.99 

 
6,616,436.00  7,239,043.99  5,881,569.00 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ  973,835.00  -  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  2,269,416.00  1,609,524.99  1,823,271.00  1,357,474.99 
หกั จ่ายเงินเกษียณอาย ุ  (456,247.00)  -  (456,247.00)  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี  11,012,964.99  8,225,960.99  8,606,067.99  7,239,043.99 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2,046,281.00  1,243,174.00  1,643,731.00  1,073,965.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  223,135.00  366,350.99  179,540.00  283,509.99 

รวม  2,269,416.00  1,609,524.99  1,823,271.00  1,357,474.99 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชก้ารค านวณ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

อตัราคิดลด 1.16% - 3.60%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00% - 5.00%  3.00% 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0 - 43.00%  0 - 28.00% 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

อตัราคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00%  3.00% 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0 - 28.00%  0 - 28.00% 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อตัราคิดลด  
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะลดลง 1.05 ลา้น
บาท (เพ่ิมข้ึน 1.26 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะลดลง 0.67 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 0.78 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะ
เพ่ิมข้ึน 1.56 ลา้นบาท (ลดลง 1.31 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพ่ิมข้ึน 1.01 ลา้นบาท (ลดลง 0.88 ลา้นบาท) 

- ถา้พนกังานอายยุืนข้ึน (สั้นลง) 1 ปี ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะเพ่ิมข้ึน 0.05 ลา้นบาท 
(ลดลง 0.05 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพ่ิมข้ึน 0.04 ลา้นบาท (ลดลง 0.04 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ไดค้  านวณ
โดยการใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค านวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

28. หุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุน้) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 

 2564  2563 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 215,000,000  215,000,000 

หกั หุน้ทุนซ้ือคืน (264,851)  - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 214,735,149  215,000,000 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงาน
ทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัประกอบกิจการในส่วนงานด าเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลประชาพฒัน์ โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียวในประเทศไทย ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 โรงพยาบาล 
ประชาพฒัน์  

โรงพยาบาล 
อาชีวะเวชศาสตร์ 

 ตรวจวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้ม  รวม  

โรงพยาบาล 
อาชีวะเวชศาสตร์  

ตรวจวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้ม  รวม 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาลและการให้บริการ 622,999,582.31  310,271,335.45  9,365,581.93  942,636,499.69  215,627,830.84  22,577,799.77  238,205,630.61 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาลและการให้บริการ (116,929,766.47)  (189,674,461.82)  (8,942,417.45)  (315,546,645.74)  (161,558,561.64)  (18,665,965.98)  (180,224,527.62) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 506,069,815.84  120,596,873.63  423,164.48  627,089,853.95  54,069,269.20  3,911,833.79  57,981,102.99 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย       (19,784,069.56)      (15,258,352.01) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (86,245,923.17)      (63,118,324.94) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - จากการด าเนินงาน       521,059,861.22      (20,395,573.96) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน              
รายไดอ่ื้น       10,497,280.43      4,543,166.76 
ตน้ทุนทางการเงิน       (8,754,266.59)      (1,541,544.96) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี       522,802,875.06      (17,393,952.16) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้       100,104,699.52      (786,799.69) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ       422,698,175.54      (16,607,152.47) 
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29.1 สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน 

 

 บาท 
 โรงพยาบาลประชาพฒัน์  โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  ตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

2563 2564 
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน 662,378,344.46  -  510,556,818.86  468,379,578.11  7,163,464.21  22,820,444.94  1,180,098,627.53  491,200,023.05 

 

29.2 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ 439.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.60 ของรายไดร้วม
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 111,600,193.42  77,880,555.85  63,523,762.24  67,689,311.32 

ค่าแพทยแ์ละค่าพยาบาล 59,356,277.21  30,943,229.88  30,032,147.21  30,943,229.88 

วสัดุทางการแพทย,์ ยาและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 109,390,813.32  71,617,169.98  85,165,858.19  70,268,294.12 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 36,517,353.12  25,596,393.93  21,615,801.42  19,861,216.27 
 

31. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

31.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตาม สัญญาเช่าใช้รถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้
ส านกังานซ่ึงตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต ดงัต่อไปน้ี :- 

  บาท 

  บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 

ระยะเวลา       

ไม่เกิน 1 ปี  424,201.50  96,000.00  520,201.50 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  96,000.00  96,000.00 

มากกวา่ 5 ปี  -  -  - 

รวม  424,201.50  192,000.00  616,201.50 
 

31.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างและตกแต่งอาคารและอ่ืนๆ กบับริษทั
ในประเทศหลายแห่งจ านวนรวม 1.64 ลา้นบาท 
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31.3 คดีความ 

บริษทั 
 

คดีแพ่งหมายเลขด าท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพชัรินทร์ อคัรพลสกุล ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ
เด็กหญิงพรนชัชา อคัรพลสกุล โจทก์ กบั นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจา้งของบริษทั จ าเลยท่ี 1 และ บริษทั 
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) นายจา้ง จ าเลยท่ี 2 ซ่ึงนายฐาปกรณ์ เหล่าพร 
ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิงพรนชัชา อคัรพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 
ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็น
ความผิดเฉพาะตน ศาลมีค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี พ.967/2563 ให้จ าเลย
ทั้งสองช าระเงินให้แก่โจทกเ์ป็นจ านวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่โจทก ์ต่อมาบริษทัไดมี้การ
อุทธรณ์พร้อมกบัยื่นค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซ่ึงศาลมีค าสั่งให้จ าเลยทั้ง
สองร่วมกันหรือคนใดคนหน่ีงหาประกันส าหรับจ านวนเงินท่ีต้องช าระตามค าพิพากษาชั้นต้น พร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562 จนถึงวนัทราบค าสั่งน้ีและต่อไปอีก 1 ปี มาวาง
ศาลจนเป็นท่ีพอใจและภายในก าหนดเวลาท่ีศาลชั้นตน้ก าหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบงัคบัไวใ้นระหว่าง
อุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกค าร้อง ในวนัท่ี 13 มกราคม 2565 ทางบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ 
แล็บ จ ากดั (มหาชน) ไดว้างหลกัประกนัเป็นแคชเชียร์เช็คไวต่้อศาลตามค าสั่งศาลอุทธรณ์เป็นจ านวนเงิน 
2,145,150 บาทแลว้ และไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและตั้งเป็นประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินแลว้ 

 

บริษทัย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 บริษทั สุขสวสัด์ิการแพทย ์จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผูม้าใช้
บริการขอ้หาผิดสัญญารักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย ์21.28 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระ
เสร็จแก่โจทก ์ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการไกล่เกล่ีย ใหก้าร และสืบพยาน บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจว่าบริษทั
ยอ่ยจะชนะคดีดงักล่าว 

  



บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) P a g e  | 193 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

31.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจาก สปสช. เกี่ยวกบัการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 จ านวนรวม 1.70 ลา้น
บาท โดยมีหลกัประกนัเป็นเงินรายไดค้า้งรับจาก สปสช. 

31.5 การค า้ประกัน 

กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ และหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารของบริษทั มีเงินฝากของ
บริษทัในจ านวนเท่ากนัเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค ้าประกนัส านกังานประกนัสงัคม 4,100,000.00  - 
ค ้าประกนัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 9,356,800.00  3,206,800.00 
ค ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3,000,000.00  3,000,000.00 
ค ้าประกนัสาธารณูปโภค 649,350.00  159,250.00 
ค ้าประกนัอ่ืนๆ 700,000.00  500,000.00 

 รวม 17,806,150.00  6,866,050.00 
 

32. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการ

บริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ก) ลูกหน้ีการคา้ 
บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสีย
จากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงที่เกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็น
ธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ ก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก 
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

   

  ลา้นบาท 

  กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564           

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี           

หมุนเวียนอ่ืน  56.60  56.60  -  -  56.60 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า  168.70  7.93  10.62  150.15  168.70 

- ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  74.17  74.17  -  -  74.17 

- เงินกูย้มืระยะยาว  6.07  6.07  -  -  6.07 

  305.54  144.77  10.62  150.15  305.54 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  - 

             ลา้นบาท 

  กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564           

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี           

หมุนเวียนอ่ืน -  31.22  31.22  -  -  31.22 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า  14.50  6.72  7.78  -  14.50 

- เงินกูย้มืระยะยาว  6.07  6.07  -  -  6.07 

  51.79  44.01  7.78  -  51.79 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  - 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

(ก) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยู่

ในระดบัต ่า  

(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไม่มีรายการคา้กบัต่างประเทศ จึงไม่มีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

32.2 มูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

(ยกเวน้หน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม) และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่

ของบริษทัฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึง

ประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม
จะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
 

33. เหตุการณ์ภายหลังระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลประจ าปี โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 
193.50 ลา้นบาท  
 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองคความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 One-Report 

 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  2564 / แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้วด้วย

ความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร

ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมารายงานประจำปี 2564 / แบบ 56-1 One Report ได้แสดงข้อมูล 

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ            

ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ 
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคลุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว 

 
 ลงนามโดย 

 
 
 
 

ดร. สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์      นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร                   
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน เลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท 

 

กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง 
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์         พลวิชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร. สิทธิวัตน์              กำกัดวงษ์ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวปรมาภรณ์       ปวโรจน์กิจ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / 

ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ  

4. นายธิบดี                   มังคะลี กรรมการ / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร 
5. นางสาวทิวาพร           กัณฑาสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
6. นายวโรกาส               ตาปสนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ  
 

ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท 

รายชื่อ ตำแหน่ง 
1. ดร. สิทธิวัตน์              กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวปรมาภรณ์       ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร 
3. นายแพทย์ณรงค์พล      ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล 
4. นางสาวสุนทรี             น้อยนารถ ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด 
5. นางสาวรัชนีพร            มกราวุธ ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน  
6. นางสาวศิริลักษณ์         ระหงษ์ เลขานุการบริษัท 
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วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาเอก  Doctor of Philosophy, Applied Statistics and 
Research Methods, University of Northern Colorado สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาโท  พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันาการเศรษฐกจิ - 
วางแผนเศรษฐกจิม เกยีรตนิิยมด)ี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

• ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบณัฑติ  (เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ, เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program            
รุน่ที ่7/2019, IOD 

• หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program รุน่ที ่27/2017, IOD 
• หลกัสตูร Successful Formulation & Execution Strategy                   

รุน่ที ่26/2016 , IOD 
• หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่224/2016, IOD 
• หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ที ่31/2016, IOD 
• หลกัสตูร Director Accreditation รุน่ที ่51/2006, IOD 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT)             

รุน่ที ่2 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที ่16 สถาบนัวทิยาการ          

ตลาดทุน 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่4 

สถาบนัวชิาการพลงังาน 
• หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่57 วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 
ประสบการณ์ 

• รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั ม.หอการคา้ไทย 
• รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั ม.หอการคา้ไทย 
• รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั ม.หอการคา้ไทย 
• คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์ม.หอการคา้ไทย 
• กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกจิและวชิาการ ม.หอการคา้ไทย 
• กรรมการ คณะกรรมการท่องเทีย่วแหง่ชาต ิ
• กรรมการ คณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• กรรมการ คณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิ
• กรรมการ สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
• กรรมการ การยางแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการในคณะกรรมการพจิารณามาตรการปกป้องกรมการคา้ต่างประเทศ                  

กระทรวงพาณิชย ์
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
    บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
    บริษทัจดทะเบียน 

• กรรมการ  บมจ. เมอืงไทยประกนัภยั 
• กรรมการ / กรรมการสรรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ                  

บมจ. สงิห ์เอสเตท 
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• อธกิารบด ี ม.หอการคา้ไทย 
• กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ส านกังานกองทุนสลากกนิแบ่งรฐับาล 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ  บมจ. นครหลวง แคปปิตอล 
• กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.อาคารสงเคราะห ์หรอื ธอส. 
• ประธานกรรมการบรษิทั  บมจ. เค พ ีเอน็ กรนี เอน็เนอจ ีโซลชูัน่ 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุ               
นิติภาวะ 

• ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

    รศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชยั 
   อาย ุ  :    56 ปี 
    ต าแหน่ง :    ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                 กรรมการอสิระ 
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วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ (ภาคภาษาองักฤษ) Institute of 
International Studies. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) Master of Business 
Administration, California State University, Fullerton  

• ปรญิญาตร ี สาขาการเงนิการธนาคาร (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่127/2016, IOD 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่233/2017, IOD 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่40/2017, IOD 
• หลกัสตูร การบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู (ASMP) รุน่ที ่12            

มลูนิธกิารจดัการเพือ่ความมัน่คง 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที ่12 

สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นองคค์วามรูแ้ละความรว่มมอืทางธุรกจิ 

(TEPCIAN) รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• หลกัสตูรปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม (BRAIN) รุน่ที ่4               

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่25  
• หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน 

(วธอ.) รุ่นที ่5  สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 
• หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.)               

รุน่ที ่2 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
• หลกัสตูร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to 

IPO) รุน่ที ่2 สถาบนันวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรบันัก
บรหิารระดบัสงู (ปศส.) รุ่นที ่12  สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูร Advanced Retail Management (ARM)  รุ่นที ่10 สถาบนัการ
จดัการปัญญาภวิฒัน์ 

• หลกัสตูร ความรูเ้บือ้งตน้และเทคนิคการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท ศาลแขวง
สมุทรปราการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• หลกัสตูร การอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของ               
ผูป้ระนีประนอมประจ าศาลในสงักดัส านกังานอธบิดผีูพ้พิากษา ภาค 1 

• หลกัสตูร The boss รุน่ที ่63 สถาบนับรหิารและจติวทิยา 
ประสบการณ์ 

• รองประธานกรรมการ  มลูนิธกิารแพทยส์ยามบรมราชกุมาร ี
• กรรมการด าเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพืน้เอเชยี - แปซฟิิก ประจ า 

ประเทศไทย ส านกังานลกูเสอืแหง่ชาต ิ
• ผูป้ระนีประนอมประจ าศาล ศาลแขวงสมุทรปราการ 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
    บริษทัย่อย 

• กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ 
• กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) บจ. สขุสวสัดิก์ารแพทย ์หรอื โรงพยาบาล

ประชาพฒัน์ 
    บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
    บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ทีป่รกึษา  กรมการสารวตัรทหารบก 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ โรงพยาบาลองครกัษ์ 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

• 49.95 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• เป็นสามขีอง น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

    ดร. สิทธิวตัน์  ก ากดัวงษ์ 
   อาย ุ  :    45 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) /  
                            ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร 
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วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  Master of Business Administration University of 
Wisconsin, USA. 

• ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์(เกยีรตนิิยม อนัดบั 2) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่127/2016, IOD 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่233/2017, IOD 

• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่40/2017, IOD 

• หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ที ่
25/2019, IOD 

• หลักสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
รุน่ที ่18/2019, IOD 

• หลกัสตูร อบรมบุคลากรทางลกูเสอืระดบัผูน้ าขัน้ความรูช้ ัน้สงู รุน่ที ่828 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)             
รุน่ที ่13 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

• หลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวี อนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 
ประสบการณ์ 

• กรรมการ  มลูนิธกิารแพทยส์ยามบรมราชกุมาร ี
• กรรมการ  บจ. ไทยเอก็ซเ์ซลฟู้ดส ์
• กรรมการผูจ้ดัการ  บจ. พ ีแอนด ์เอส ซนิเนอรจ์ ี

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
     บริษทัย่อย 

• กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ 
• กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) บจ. สขุสวสัดิก์ารแพทย ์หรอื โรงพยาบาล

ประชาพฒัน์ 
    บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
    บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ไมม่ ี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                     
บรรลุนิติภาวะ 

• 49.95 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• เป็นภรรยาของ ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ 
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

 

 

 

 

    น.ส. ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ 
   อาย ุ  :    47 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) /  
                            รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการบรหิาร /      
                            ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม /  
                            กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ /  
                            กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
คณะท างานบรหิาร 
                            ความเสีย่ง / 
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วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  Master of Business Administration – Finance, University 
of Tennessee, USA. 

• ปรญิญาตร ี สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่267/2018, IOD 

• หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลัก              
ทรพัยไ์ทย 
ประสบการณ์ 

• กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่  
• กรรมการ บมจ. เอม็พจี ีคอรป์อเรชัน่ (ปัจจุบนัคอื บมจ. เฮลท ์เอม็ไพร ์               

คอรป์อเรชัน่ 
   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• กรรมการบรษิทั บจ. สุขสวสัดิก์ารแพทย ์หรอื โรงพยาบาลประชาพฒัน์ 
      บริษทัจดทะเบียน 

• กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. เฮลท ์เอม็ไพร ์คอรป์อเรชัน่ 
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี ่

• กรรมการ บจ. มอร ์เมดดคิลั 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นายธิบดี  มงัคะลี 
   อาย ุ  :    51 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / 
                            ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
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05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  M – Exec บญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่127/2016, IOD 

• หลกัสตูร Hospital  Financial  Management Association (HFMA) , Las 
Vegas USA 

• หลกัสตูร Hospital  Financial  Management  in  Asia , Bangkok , 
Thailand 

• หลกัสตูร Hospital  Financial  Management Association (HFMA) , 
Orlando  Florida ,  USA 

• หลกัสตูร Assessing  Business  Risk  : The Gateway to Value – 
Added Results 

• หลกัสตูร Tax Law 

• หลกัสตูร  Auditing Information System 
ประสบการณ์ 

• ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชลีะการเงนิ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
      บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ทีป่รกึษาอสิระดา้นบญัช ี
• อาจารยพ์เิศษ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4539 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• 0.02 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

 

    น.ส. ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 
   อาย ุ  :    52 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
                            ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / 
                            กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 
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06 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ College of Management , Mahidol University 

• ปรญิญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• หลกัสตูร Director  Accreditation  Program (DAP) รุน่ที ่134/2016, IOD 
ประสบการณ์ 

• ผูอ้ านวยการฝ่ายดแูลลกูคา้ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
• กรรมการผูจ้ดัการ  บจ. แอ๊บโซลทู ไฮจนีิคส ์

   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
      บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• กรรมการ  บจ. เมดเดฟ เฮล้ทแ์คร ์
• กรรมการ บจ. ไซน์เวล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• 0.02 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

    นายวโรกาส  ตาปสนันทน์ 
   อาย ุ  :    45 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
                            ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการสรรหาและ 
                            พจิารณาคา่ตอบแทน 
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วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ สาขาตน้ทุน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

• หลกัสตูร CFO’s Orientation Course รุน่ที ่4/2563 

• หลกัสตูร เทคนิคการสอบทานงานทางบญัช ีเพือ่จดัท างบการเงนิไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

• หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ปี 2021 

• หลกัสตูร  Update กฎหมายภาษปีี 2564 และสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีผู่ท้ า
บญัชตีอ้งทราบ 
ประสบการณ์ 

• ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บมจ. โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ 
• ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บจ. ดบัเบิล้ยวูาย มเีดยี 
• ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี รพ. เวลิดเ์มดคิลัเซน็เตอร์ 

   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์

      บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 

• ไมม่ ี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่
 

 

 
 

 

    น.ส. รชันีพร  มกราวธุ 
   อาย ุ  :    41 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / 
                            รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
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ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 

น.ส. ศิริลกัษณ์  ระหงษ ์

  

 

 
การกระทำความผิดกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
 

29 
 

-  สถาบันบริหารธุรกิจสากล หลักสูตรเลขานกุาร 
-  หลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอาย ุ           
(840 ชั่วโมง) โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล 
-  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 
32/2020) สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP 96/2019) สถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 
-  หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT 
44/2019) สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP 24/2019) สถาบันกรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 
-  หลักสูตร Association Fundamentals for 
Corporate Secretaries รุน่ 2/2560 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 
-  หลักสูตร Thai Listed Companies 
Association Advances for Corporate 
Secretaries รุ่น 2/2560 สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 
-  หลักสูตร Refreshment Training Program 
(RFP) รุ่นที่ 4/2021 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
-  สัมมนา หัวข้อหลกัเกณฑ์การสำรวจโครงการ 
CGR ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 

0.00 
 

ไม่มี 
 

1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน 
 
 
 

13 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน 
 

 
 

2558 - ปัจจุบัน 
 
 

15 พ.ย. 2559 – 13 ส.ค. 
2561 

 
2558 – 13 ส.ค. 2561 

 
 

2557 - 2558 
 
 

2556 – 2557 
 

 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 

บริษัท / องค์กรอื่น 
 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ 
 
 
 

เลขานุการบริษัท / เลขานุการตรวจสอบ 
/ เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 

เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 

 

เลขานุการบริษัท / เลขานุการตรวจสอบ 
/ เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 

เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเจ้าหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์ 
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการนอกสถานที่ 
 
 

- ไม่มี 

 

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 
 
 

 

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 
 

บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (บริษัทย่อย) 
/ ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

  
บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 
บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 
แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

15 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

บจ. โรเซร่า บิวตี้ / ธุรกิจขายส่งเครื่องสำอาง 
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เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัทย่อย 

บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร ์ บจ. สุขสวัสดิก์ารแพทย์ หรือ 
(โรงพยาบาล ประชาพัฒน์) 

1. รศ.ดร. ธนวรรธน์       พลวิชัย   

2. ดร. สทิธิวัตน์            กำกัดวงษ ์ × / 

3. นางสาวปรมาภรณ์     ปวโรจน์กิจ Y // 

4. นายธิบดี                 มังคะล ี  /// 

5. นางสาวทิวาพร         กัณฑาสุวรรณ   

6. นายวโรกาส             ตาปสนันทน์   

 

หมายเหตุ  :    ×   =  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         Y   =  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         /   =  ประธานกรรมการบริหาร 
        //   =  รองประธานกรรมการบริหาร 
       ///   =  กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายกมล  เรืองมานะมงคล 

 

 
การกระทำความผิดกฎหมายใน
ระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

64 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East 
Tennessee State University, USA              
ปี 2524  
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ปี 2521 
-  อบรมหลักสูตร “โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพ
ด้านการบัญชีนิติวิทยา” (Forensic 
Accounting Certificate : FAC Class 
1/2020) ปี 2563 
-  TFAC Conference 2019 : Future of 
Finance – Digital disruption ปี 2562 
-  บัญชีชุดเดียว, สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2561 
-  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพ
บัญชี ปี 2561 

0.00 ไม่มี 21 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน 
 

 
 

21 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 

2552 – 2553 
 

 

2542 – 2552 
 
 

บริษัท / องค์กรอื่น 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

SVP ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริหารและ
สารสนเทศ 

 
 

SVP ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริหารและ
สารสนเทศ 

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ 
แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการ
โรงพยาบาลเอกชน 
 

บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ / ธุรกิจ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (บ. ย่อย) 
 
 
 
 

บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย / ธุรกิจให้บริการ
ทางด้านการเงิน    
 

บมจ. ไทยธนาคาร / ธุรกิจให้บริการ
ทางด้านการเงิน    
 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

บจ. ที่ปรึกษาราชารตนะ / ธุรกิจเกี่ยวกับ
บัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
การให้คำปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษา บัญชี
และกฎหมาย 
 

2554 – 2557 ที่ปรึกษา 
 

บจ. เค.พี.พี.เอส คอนซัลท์ / ธุรกิจการวิจัย
ตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (ประชามติ) ที่ปรึกษา งานสำรวจ 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่ม ี

 

เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และ  

                   จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์

บริษัทฯ http://www.intermedthai.com/ ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ 

 

1.  คู่มือการกำกบัดูแลกิจการทีด่ี  ฉบับเต็ม 

ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

https://www.intermedthai.com 

 

 

2. จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม 

ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

https://www.intermedthai.com 

 

 

http://www.intermedthai.com/%20ใน
https://www.intermedthai.com/
https://www.intermedthai.com/


 

 

 

เอกสารแนบ 6 
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เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ การบญัชี และ
การบรหิารธุรกจิ จ านวน 3 ท่าน 
      โดยใน ปี  2564 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ 
กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน์ 
กรรมการตรวจสอบ 

      ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ
และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของ
บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวม 4 ครัง้ 
โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 
2564 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยเหน็
ว่า งบการเงนิดงักล่าวไดจ้ดัท าอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง เชื่อถอื 
ทนัเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 
2. สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในอย่างเพยีงพอ และการบรหิารความ
เสีย่งเหมาะสม รวมถงึการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิ
การก ากบัดูแล และมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนิน
กิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธผิล โดยสอบทานใหบ้รษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบ 
 
 
 

 
ภายในทีม่คีวามเป็นอสิระใหค้วามเหน็ชอบกฎบตัร แผนการ
ตรวจสอบประจ าปี งบประมาณสอบทานและพิจารณา
เสนอแนะผลการตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน  
อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพจิารณาเสนอ
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4. สอบทานและตดิตามใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย ทัง้ทีเ่ป็นเบีย้ปรบั 
การตกัเตือน ตลอดจนชื่อเสยีงของบรษิัทฯ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ พบว่าไม่มปีระเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีจ่ะกระทบ
ต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 
5. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและก ากับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย                   
ทีก่ าหนดไว ้
6. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
แต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ใน              
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาและมมีตใิหส้ านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2564 

      คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความรอบคอบ
และเป็นอสิระอยา่งสมบรูณ์ ท าใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายใน
ทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคน 
 

 
   (รศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 
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เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

     คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ 
แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และสอดคล้องต่อ
สภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั 

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
1.  ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2.  น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3.  นายธบิด ี  มงัคะล ี
กรรมการบรหิาร 
4.  น.ส.รชันีพร  มกราวุธ 
กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

     ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบรหิาร ได้ปฏบิตัิงานตาม
อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกรอบการบรหิารงานที่
ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทัง้สิ้น               
8 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของการประชุมไดด้งันี้                

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงาน 
โครงสรา้งองคก์ร รวมถงึโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 โดย
ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัของ
ตลาดในปัจจุบนัเพื่อใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
มากยิง่ขึน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ
2. วางแผนและก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณประจ าปี 2564 
และอ านาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาอนุมตัริวมทัง้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปี การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 

 
 
3. ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและ
แนวทางบรหิารงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่
ก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพการ
ด าเนินธุรกจิ และบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบและมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย ทีก่ าหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุน               
ที่ส าคญัๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยตามที่จะได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ได้
เคยมมีตอินุมตั ิและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ใหร้บัทราบ 

      คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ใช้ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าที่อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตุสมผลเพื่อทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างเตม็ความสามารถและ
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ       
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและก ากับดูแล
กจิการบรหิารกจิการขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื
ต่อไป 

 
 
 
 

    (ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์) 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 
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เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์ 
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ 
แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน และเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิหน้าที ่ความ
รบัผิดชอบ รวมถึงมคีวามรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถ
อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
      โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ 
แล็บ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1.  น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ 
2.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน์ 
กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาฯ 
3.  น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการสรรหาฯ 

      คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมส าหรบักรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อยคณะ
ต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั พจิารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี รวมถงึพจิารณาค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ
      ในการปฏบิตัหิน้าทีส่ าหรบัปี 2564 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกรอบการ
ปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน โดยมกีารประชุมทัง้สิน้                 
1 ครัง้ สรุปสาระส าคญั ดงันี้ 

1. พจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนเสนอใหท้ี ่

 

 
 

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
2. พจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั และพจิารณาเสนอชื่อกรรมการทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม 
3. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิีการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน และ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาภาระหน้าที่ 
ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีง
กนั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาตาม
ความเหมาะสมและอนุมตัแิลว้แต่กรณี 
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ตามทีเ่หน็สมควร 

      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
ปฏบิตังิานตามหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความระมดัระวงั
รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตาม
หลักก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น               
นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 

               (นางสาวทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ) 
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 
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เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์ 
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความส าคญั
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมัน่ที่จะก ากับดูแลให้
องค์กรมีการด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการดูแลใหผู้ถ้อืหุน้มี
การใช้สทิธิและมีหน้าที่ดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น    
ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย ในฐานะผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนว
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เพื่อการก ากบัดูแลและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ด าเนินกจิการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและพฒันาระบบการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัฯ ใหม้ธีรรมาภบิาลและมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 

      คณะท างานก ากบัดูแลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการ 
จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน์ 
กรรมการอสิระ / ประธานคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 
2.  น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ 
กรรมการอสิระ / กรรมการคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 
3. น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 

      ในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรบัปี 2564 คณะท างานก ากับ
ดูแลกจิการได้มกีารประชุม เพื่อตดิตามการด าเนินงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่มสีาระส าคญัท่าจสรุปไดด้งันี้ 

1. คณะท างานฯ ไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่
ของบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ อีกทัง้ได้ท าการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมถงึคณะกรรมการ ได้
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่ของทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 

2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รปัชัน่ คณะกรรมการได้ทบทวนแนวทางปฏิบตัิในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้และรบัของขวญัในช่วงเทศกาล
ส าคญั เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
ยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั รวมทัง้ใหส้ือ่สารไป
ยงัคู่คา้ ลูกคา้ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
และประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
ตามทีเ่หน็สมควร 

      คณะท างานก ากับดูแลกิจการมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึใหค้วามส าคญัเรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ในการ
สร้างความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ที่มี
สว่นสนบัสนุนใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
 
 
 
 
 

      (นายวโรกาส   ตาปสนนัทน์) 
        ประธานคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ ปี 2564 
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เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์ 
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ 
แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะท างานบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารและการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย เป็นไปในทศิทางทีด่แีละสอดคล้องต่อสภาพ
เศรษฐกจิในปัจจุบนั 

      คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ประกอบดว้ย 

1. นายธบิด ี  มงัคะล ี
ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
2. น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
3. น.ส.สนุทร ี  น้อยนารถ 
กรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

      ในรอบปี 2564 คณะท างานบริหารความเสี่ยง  ได้
ปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกรอบ
การบรหิารงานความเสีย่งทีไ่ด้ก าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน โดย
จัดให้มีการประชุมทัง้สิ้น 2 ครัง้  สรุปสาระส าคัญของการ
ประชุมไดด้งันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านการเงนิ ความเสี่ยงด้านธุรกจิและการตลาด ความ
เสีย่งดา้นการลงทุน รวมถงึความเสีย่งอื่นๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและชื่อเสยีงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เป็นต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ 
2. ก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง      
ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยอมรบัได ้
3. พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเสนอแนะวธิกีารป้องกนั หรอืลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้
 

 
 
 
 
 

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทัง้ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกบั
ภาวการณ์ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
5. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบบรหิารความ
เสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัิ
ตามนโยบายทีก่ าหนด 
6. รายงานการด าเนินงานเพือ่ลดความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ า และในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งกระทบต่อ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอยา่งเรว็ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย
ตามทีเ่หน็สมควร 

      จากการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น คณะท างานบรหิาร
ความเสีย่งมคีวามมัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมี
ความต่อเนื่องและด าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้อง
กบัหลกัและแนวทางปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึ
มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมกบัธุรกจิ
การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 
 
 
 
 

      ( นายธบิด ี  มงัคะล ี) 
      ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะท างานบริหารความเส่ียง ปี 2564 
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คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการให้มีการจัดการที่ดี รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทรวมถึง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง
ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานปารบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคั ญอย่างเพียงพอเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญและจัดให้มีโครงสร้างการบริหาร และการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ เชื่ อถือได้ และมีระบบที่ดีในการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และมั่นใจ
ได้ว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

        (รศ.ดร. ธนวรรธน์   พลวิชัย)    (ดร. สิทธิวัตน์   กำกัดวงษ์) 
            ประธานกรรมการบริษัท      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน ป ี2564 



 

 

ภาคผนวก ก. 
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รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564 (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.)  

ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564 

รายชื่อ การถือครอง 31-ธ.ค.-63 ซื้อระหว่างป ี ขายระหว่างป ี 31-ธ.ค.-64 

1. รศ.ดร. ธนวรรธน์   พลวิชัย  ทางตรง  - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

2. ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ 
 ทางตรง  

74,075,300 1,174,700 - 75,250,000 

เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ     

3. น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 
 ทางตรง  

32,134,800 - - 32,134,800 

เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวัตน์  กำกัดวงษ์     

4. นายธิบดี                      มังคะลี ทางตรง - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางอ้อม - - - - 

5. น.ส. ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ  ทางตรง  50,000 - - 50,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

6. นายวโรกาส ตาปสนันทน ์  ทางตรง  40,000 - - 40,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

7. น.ส. รัชนีพร มกราวุธ  ทางตรง  - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

8. นพ. ณรงค์พล ห้าวเจริญ  ทางตรง  60,000 2,000 62,000 - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ทางอ้อม  - - - - 

9. น.ส. สุนทรี           น้อยนารถ ทางตรง - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางอ้อม - - - - 

รวม 106,360,100 1,176,700 62,000 107,474,800 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 107,474,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.49 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ 

 
หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข. 
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การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

1. การดำเนนิงาน  กระทบ       ไม่กระทบ  

 ความต้องการสินค้าและบริการ  การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน 

 การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรอืเป้าหมายที่เคยรายงานไว้  การปิดหรือหยุดดำเนินงาน 

 ห่วงโซ่อุปทาน  ข้อจำกัดในการดำเนินงาน 

 อื่นๆ  
 

คำอธิบาย  :  - ไม่มี – 

 

2. การเงิน  กระทบ       ไม่กระทบ 

 ความสามารถในการชำระหนี้  สภาพคล่อง 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้  อื่นๆ 

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล  
 

คำอธิบาย  :  - ไม่มี – 

 

3. ฐานะทางการเงนิและผลการดำเนินงาน  กระทบ       ไม่กระทบ 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้ 

 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน  การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เคยวางแผนไว้ 

 อื่นๆ  
 

คำอธิบาย  :  - ไม่มี – 

 

4. ภาระผูกพันตามสญัญา  กระทบ       ไม่กระทบ 

 ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา  บริษัทหรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดเปลื้อง

ภาระลูกหนี้เป็นการชั่วคราว สิทธิ์เรื่องเหตุสุดวิสัย หรือ สิทธิ

เลิกสัญญาที่สำคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ  

 อื่นๆ  
 

คำอธิบาย  :  - ไม่มี – 
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5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ  กระทบ       ไม่กระทบ 

 การดำเนินงานต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจเพื่อจัดการ ต้นทุนในระยะสั้น 

 ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  อื่นๆ 
 

คำอธิบาย  :  - ไม่มี – 
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(สำนักงานใหญ่) บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร ์แอนด์ แล็บ 
จำกัด (มหาชน)  
442  ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160  โทร. 02-865-0044-49 แฟกซ.์ 02-410-4284 
(HEAD OFFICE) INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL 
PUBLIC COMPANY LIMITED 
442 Bangwaek Rd., Bangwaek, Phasi Charoen, Bangkok 10160                              
Tel : (+662)  865-0044-49   Fax : (+662) 410-4284 
 

 

 

 

สำนักงานสาขา (1)                                                                                 
444  ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 10160                  

โทร. 02-865-0044-49  แฟกซ.์ 02-865-1545                                             

BRANCH OFFICE (1)                                                                                 
444 Bangwaek Rd., Bangwaek, Phasi Charoen, Bangkok 10160                             

Tel : (+662) 865-0044-49   Fax : (+662) 865-1545 

 

 

 
  

สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม                      

สาขา ปทุมธาน ี                                                                                     
9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120                    

โทร. 02-529-3536                                                                              

BRANCH OFFICE (2) INTERMED MEDICAL CLINIC , 

PATHUMTHANI BRANCH                                                                                                   
9/28 M.19, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani, 12120                         

Tel : (+662) 529-3536 
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สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม                         
สาขา อยธุยา 
1/194-5 หมู่ท่ี 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210                                       
โทร 035-331-218 
BRANCH OFFICE (3) INTERMED MEDICAL CLINIC , 
AYUTTHAYA BRANCH 
1/194-5 M.5, Khan Ham, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13210                      
Tel : (+6635) 331-218 
 

 

 

 

สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมด                                 

สาขา สยามอีสเทิร์น                                                                           
60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140                  

โทร 038-891-841-2                                                                              

BRANCH OFFICE (4) INTERMED MEDICAL CLINIC , SIAM 

EASTERN BRANCH                                                                                           
60/31-32 M.3, Map Yang Phon, Pluagdeang, Rayong, 21140                                 

Tel : (+6638) 891-841-2 

 

 

 

สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม                       
สาขา ชลบุรี 
117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
20000 โทร 038-454-417-9 
BRANCH OFFICE (5) INTERMED MEDICAL CLINIC , 
CHONBURI BRANCH 
117/12-14 M.6, Don Hua Lo, Muang Chonburi, Chonburi, 20000                             
Tel : (+6638) 454-417-9 
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สำนักงานสาขา (6) คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด                        

สาขา ชลบุรี 2                                                                             
126/11 – 13  หมู่ท่ี 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

20160  โทร 033-001-298-99                                                                 

BRANCH OFFICE (6) INTERMED MEDICAL CLINIC , 

CHONBURI 2 BRANCH                                                                                   
126/11 – 13  M.3, Nong Tamlueng, Phanthong, Chonburi, 20160              

Tel : (+6633) 001-298-99 

 
 
 
 

 
 

โรงพยาบาล ประชาพัฒน ์
146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 02-427-9966  แฟกซ.์ 02-026-3199 

Prachapat Hospital  
146 Suksawat Road, Bang Pakok Subdistrict, Rat Burana 
District Bangkok 10140 Tel : (+662) 427-9966   
Fax : (+662) 026-3199 
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