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เปา้หมายในการดาํเนินธรุกิจ 

พนัธกิจ 

คา่นิยม 

วิสยัทศัน ์

 

โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แครแ์อนดแ์ล็บ และบริษัทฯในเครือจะ
เป็นผู้นําการให้บริการการตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร  ์และตรวจ
ทางดา้นสขุศาสตร ์ อตุสาหกรรมแบบครบวงจรนอกสถานที ทีครอบคลมุ
ใหบ้รกิารทวัประเทศในมาตรฐานคณุภาพระดบัสากล 

 
 

ถกูตอ้ง รวดเรว็ ประทบัใจ 
 
 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทีมีคุณภาพ  ถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นยาํ  เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพือให้ลูกค้า
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ และบริษัทฯ 
ในเครือเป็นอันดับแรก ยังนาํเทคโนโลยีชันสูง นวตักรรมทางการแพทย์
ดา้นการตรวจสุขภาพ และนวัตกรรมการตรวจสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม
เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัสงูสดุทงัผูร้บัและผูใ้หบ้ริการ
ตรวจสขุภาพ 

 
 

จากประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพนอก
สถานทีมามากกว่า 20 ปี จะนาํหลกัวิชาการและประสบการณ ์
พรอ้มทังเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจ
สุขภาพและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที เหมาะสมและมี
คุณภาพสงูสดุ ดงัคาํมันทีว่า “ คุณธรรมนาํวิชาการ เชียวชาญ
ดา้น อาชีวะอนามัย “  เพือใหเ้ป็นโรงพยาบาลดา้นการตรวจ
สุขภาพอาชีว เวชศาสตร์และตรวจทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ชันนาํทีมีผูร้บับริการตรวจสุขภาพนอกสถานทีที
มากทีสดุในประเทศไทย 
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ในปี 2562 นบัเป็นปีทีทดสอบความแข็งแกรง่ ของบรษัิท โรงพยาบาลอินเตอร์

เมดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)หรือ IMH เป็นปีทีเป็นจุดเปลียน

สาํคัญของบริษัทหลายเรือง ตังแต่การก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรพัย์ (เอ็ม เอ ไอ) เมือ

วนัที26 ธนัวาคม 2562 

เพือสะทอ้นถึงความพรอ้มของการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปรง่ใสและ

ตรวจสอบได ้โดยเฉพาะธุรกิจการตรวจสขุภาพเคลือนที ทีตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบสงู ซือสตัย ์มีจรรยาบรรณและจรยิธรรมตอ่วิชาชีพ รวมถึงความรบัผิดชอบตอ่

สงัคม ปี 2562 มีจุดเปลียนสาํคัญเกิดขึนกับ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์

แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) ดงันี 

1. การเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 
2. ในเดือน ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีการร่วมลงนาม ในสญัญาส่วนแบ่งรายได ้

ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสียง กับโรงพยาบาลทีเป็น
สมาชิกประกันสังคม  2 แห่ง โดยให้สามารถเริมให้บริการได้ตังแต่  1 
พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2565 

3. ห้องปฎิบัติการของกลุ่มบริษัทได้รับรองระบบ  ISO 15189:2012 และ 
15190:2003 ด้านห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ จากสํานักมาตรฐาน
หอ้งปฎิบติัการ กระทรวงสาธารณสขุ โดยเป็นประโยชนใ์นการเขา้ประมลูงาน
บางสถานประกอบการทีมีขอ้กาํหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎิบติัการ 
 
ในนามของ คณะกรรมการบริษัท ผมขอบขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ คู่คา้ สถาบนัการเงิน ชมุชน หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
ที 

เกียวข้องและผู้บริหารรวมถึงพนักงานทีสนับสนุนบริษัทฯ ในทุกกิจกรรมทีเกียวขอ้งตลอดมาเพือความสาํเร็จร่วมกัน ผมและ
คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ทกุคนจะทาํหนา้ทีกาํกับดแุล
กิจการบริหารจัดการใหดี้ทีสดุเพือใหบ้ริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) เติบโตบนหลกัธรรมาภิ
บาลทีดี 

 

 

 

ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั 

ประธานกรรมการบรษัิท 

สารจากประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบร ิษัท  
ณ  21 กุมภาพนัธ  ์2563 
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1.  ผศ.ดร . ธนวรรธน  ์ พลวชิ ัย 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษัิท 
2.  ดร . สิทธวิัตน  ์ กาํกัดวงษ ์
กรรมการบรษัิท  
3.  นางสาวปรมาภรณ ์ปวโรจนก์ิจ 
กรรมการบรษัิท 
4.  นายธ ิบด  ี  มังคะล  ี
กรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.  นางสาวทวิาพร  กัณฑาสุวรรณ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายวโรกาส ตาปสนันทน  ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7.  พล.ต. วสันต  ์ ทพัวงศ  ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

 

คณะกรรมการบร ิษัท
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ตาํแหน่ง  :  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษัิท / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy, Applied Statistics and 
Research Methods, University of Northern Colorado  
สหรฐัอเมรกิา 
-  ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการ
เศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจม เกียรตินิยมดี) สถาบนับณัฑิตพฒั
นบรหิารศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรก์ารเงิน, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 
รุน่ที 7/2019, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Advanced Audit Committee Program รุ่ น ที 
27/2017, IOD 
-  หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy รุ่น
ที 26/2016, IOD 
-หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที 224/2016, IOD 
-  หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที 31/2016, 
IOD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  หลกัสตูร Director Accreditation รุน่ที 51/2006, IOD 
-  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย ์
(TEPCoT) รุ่นที  สถาบัน วิทยาการการค้า  มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 
-หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)รุ่นที 16 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทนุ  
-  หลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที 
4 สถาบนัวิชาการพลงังาน 
-  หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที 57วิทยาลัย
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร  
ประสบการณ ์
-  อดีตรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 
-  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  อดีตกรรมการ ในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ 
หอการคา้ไทย 
-  อดีตกรรมการ ในคณะกรรมการท่องเทียวแห่งชาติ 
-  อดีตกรรมการ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
-  อดีตกรรมการ สถาบนัระหวา่งประเทศเพือการคา้และการ 
   พฒันา (องคก์ารมหาชน) 
-  อดีตกรรมการ การยางแห่งประทศไทย 
-  อดีตกรรมการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง
กรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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-  อดีตกรรมการในคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรพัย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
-  อดีตกรรมการ ในคณะกรรมการแข่งขันทางการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์
-  อดีตกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจ
คา้ปลีกคา้สง่ กระทรวงพาณิชย ์
-  อดีตกรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการหอการคา้
ไทย 
-  อดีตกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มการคา้ภายในต่างประเทศ
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
-  อดีตกรรมการ ในคณะอนุกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติดา้น
การตลาด 
-  อดีตกรรมการ ในคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผล
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค วฒุิสภา 
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
   บร ิษัทย่อย 
-  ไม่มี 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
บรษัิท สิงห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
-  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บรษัิท นครหลวง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  กรรมการบริหารกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพือสังคม  / 
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
สาํนกังานสลากกินแบง่รฐับาล 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-  18 วนั 
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  ไม่มี 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  ไม่มี 
การกระทาํความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี(ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามปะกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-ใช่ 
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ต ําแ ห น่ง   :กรรมการบริษัท  (ผู้มีอ ํานาจลงนาม) / ประธาน
เจา้หนา้ทีบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาเอก  สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)Institute 
of International Studies. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)Master of 
Business Administration, California State University, 
Fullerton 
-  ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั(ABAC) 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่ น ที 
127/2016, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program ( DCP)  รุ่ น ที 
233/2017, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Role of the Chairman Program ( RCP)  รุ่ น ที 
40/2017, IOD 
-  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย ์
(TEPCoT) รุ่นที  12สถาบัน วิทยาการการค้า  มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 
-  หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุน่ที 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม
และการลงทุน  (วธอ .) รุ่นที  5สถาบัน วิทยาการธุรกิจและ
อตุสาหกรรม 
-  หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง 

(วบส.) รุน่ที 2สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ห ลั ก สู ต ร  Innovation Driven Enterprise to Initial Public 
Offering (IDE to IPO) รุน่ที 2 
-  หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชนัสงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ

สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปศส.) รุน่ที 12สถาบนัพระปกเกลา้ 

-  หลกัสตูร Advanced Retail Management (ARM)  รุน่ที 10 
-  หลักสูตร ความรูเ้บืองต้นและเทคนิคการไกล่เกลียข้อพิพาท 
ศาลแขวงสมทุรปราการ 
-  หลักสูตร การอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการไกล่เกลียขอ้
พิพาทของผูป้ระนีประนอมประจาํศาลในสงักดัสาํนกังานอธิบดีผู้
พิพากษา ภาค 1 
-  หลกัสตูร The boss รุน่ที 63 สถาบนับรหิารและจิตวิทยา 
-  หลกัสตูร อบรมบุคลากรทางลกูเสือระดบัผูน้าํ ขนัความรูช้นัสงู 
รุน่ที 828 
-  หลักสูตร พัฒนาสัมพันธก์ารบริหารทรพัยากรเพือการป้องกัน
ประเทศ (พสท.) รุน่ที  
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-  หลกัสูตร พฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้ริหาร กองทพับก (พสบ.ทบ) 
รุน่ที 16 
-  หลกัสูตร พฒันาสมัพันธร์ะดบัผูบ้ริหาร กองทพัเรือ (พสบ.ทร) 
รุน่ที 5 
ประสบการณ ์
-  อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลพระโขนง 
-  อดีตประธานอนกุรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ตาํรวจกรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

-  อดีตกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
-  อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางนา 
-  อดีตผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั / ธุรกิจการเงิน 
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  กรรมการบริษัท (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกดั / ธุรกิจตรวจวดัคณุภาพ

สิงแวดลอ้ม 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  รองประธานกรรมการมูลนิธิการแพทยส์ยามบรมราชกุมารี / 
มลูนิธิ 
-  กรรมการดําเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพืนเอเชีย – 
แปซิฟิก ประจาํประเทศไทยสาํนกังานลกูเสือแห่งชาติ 
-  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ โรงพยาบาลองครกัษ ์/ โรงพยาบาลรฐั 
-  ผูป้ระนีประนอมประจาํศาลศาลแขวงสมทุรปราการ 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-   4  ปี 
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  การถือหุน้ในบรษัิทฯ :72,100,400 หุน้  
(คูส่มรส :32,010,400 หุน้) 
-  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 33.54 
(คูส่มรส :14.89) 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  คูส่มรส น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ 
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิษัท  
-   5/5  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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ต ําแหน่ง  :กรรมการบริษัท (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) / รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร / ผู้อ ํานวยการใหญ่สายการบริหารทัวไป / 
กรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่ าตอบแทน  / กรรมการ
คณะทาํงานบริหารความเสียง / ประธานคณะทาํงานดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม /  กรรมการบรหิาร 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปรญิญาโท  Master of Business Administration University 
of Wisconsin, USA. 
-  ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่ น ที 
127/2016, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program ( DCP)  รุ่ น ที 
233/2017, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Role of the Chairman Program ( RCP)  รุ่ น ที 
40/2017, IOD 
-  หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
รุน่ที 25/2019, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุน่ที 18/2019, IOD 
-  หลกัสตูร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดบัผูน้าํขนัความรูช้ันสูง 
รุน่ที 828 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์
-  อดีตกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ
สถานีตาํรวจนครบาลพระโขนง 
-  อดีตกรรมการ บริษัท ไทยเอ็กซเ์ซลฟู้ดส ์จาํกัด / ธุรกิจอาหาร

แช่แข็ง  ผลไมแ้ช่แข็ง และหอ้งเย็น 

-  อดีตกรรมการ บริษัท พี แอนด  ์เอส ซินเนอรจี์ จาํกัด / ธุรกิจ

ผลิต และจาํหน่ายอาหารประเภทซาลาเปา ติมซาํ 
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  กรรมการบริษัท (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) / รองประธานเจา้หนา้ที

บริหาร บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกัด / ธุรกิจตรวจวัด

คณุภาพสิงแวดลอ้ม 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานตา่งๆ  
-  กรรมการ มลูนิธิการแพทยส์ยามบรมราชกมุาร ี/ มลูนิธิ 
-  กรรมการดําเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพืนเอเชีย – 
แปซิฟิก ประจาํประเทศไทยสาํนกังานลกูเสือแห่งชาติ 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-   4  ปี 
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สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  การถือหุน้ในบรษัิทฯ :32,010,400 หุน้  
(คูส่มรส :72,100,400 หุน้) 
-  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 14.89 
(คูส่มรส :33.54) 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  คูส่มรส ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิษัท  
-   5/5  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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ตาํแหน่ง  :  กรรมการบริษัท / ประธานคณะทาํงานบริหารความ
เสียง / กรรมการบรหิาร 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาโท  Master of Business Administration – Finance, 

University of Tennessee, USA. 
-  ปรญิญาตร ี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program ( DCP)  รุ่ น ที 

267/2018, IOD 
ประสบการณก์ารทาํงาน  
- มกราคม  – ปัจจบุนั 
กรรมการบริษัทโรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ 

จาํกดั (มหาชน) 
- กมุภาพนัธ ์  – กนัยายน  
กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

- ปี  – ปัจจบุนั 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย 
จาํกดั (มหาชน) 

- ปี  – ปัจจบุนั 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร ีจาํกดั 

ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
    บร ิษัทย่อย 
-  ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  กรรมการตรวจสอบบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย 
จาํกดั (มหาชน) 

 บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร ีจาํกดั 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-  1 เดือน 15 วนั 
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  ไม่มี 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ 
-  ไม่มี 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 
-   ใช่ 
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ต ําแ หน่ง   :กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ  
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปรญิญาโท  M – Exec บญัชีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  ปรญิญาตร ี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ห ลั ก สู ต ร  Director  Accreditation Program(DAP)  รุ่ น ที 
127/2016, IOD 
-  หลัก สู ต ร  Hospital  Financial  Management Association 
(HFMA) , Las Vegas USA 
-  หลกัสตูร Hospital  Financial  Management  in  Asia , 
Bangkok , Thailand 
-  หลัก สู ต ร  Hospital  Financial  Management Association 
(HFMA) , Orlando  Florida ,  USA 
-  หลักสู ต ร  Assessing  Business  Risk  : The Gateway to 
Value – Added Results 
-  หลกัสตูร Tax Law 
-  หลกัสตูร  Auditing Information System 
ประสบการณ ์
-  อดีตผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บรษัิท โรงพยาบาล บาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  ไม่มี 

บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  ทีปรกึษาอิสระ (ดา้นบญัชี) 
-  อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 4539 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-  3 ปี  
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  การถือหุน้ในบรษัิทฯ :50,000 หุน้  
(คูส่มรส :  ไม่มี) 
-  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ  0.02 
(คูส่มรส : ไม่มี) 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  ไม่มี 
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิษัท  
-   5/5  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
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มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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ต ําแ หน่ง   :กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะทาํงานกาํกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ College of Management , Mahidol 
University 
-  ปรญิญาตร ี คณะวิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- หลกัสตูร Director  Accreditation  Program (DAP) 
รุน่ที / , IOD 
ประสบการณ ์
-  อดีตกรรมการผูจ้ดัการบรษัิท แอ๊บโซลทู  ไฮจีนิคส ์ จาํกดั 
-  อดีตผู้อาํนวยการฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กรบริษัท โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  ไม่มี 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  กรรมการบรษัิท  เมดเดฟ  เฮล้ทแ์คร ์ จาํกดั 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-   ปี 
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  การถือหุน้ในบรษัิทฯ :40,000 หุน้  
(คูส่มรส :  ไม่มี) 
-  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ  0.02 
(คูส่มรส :  ไม่มี) 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  ไม่มี 
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิษัท  
-   5/5  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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ตาํแหน่ง  :กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปรญิญาโท  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
-  ปรญิญาตร ี วิศวกรรมโยธารร. จปร. 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director  Accreditation Program(DAP)  รุ่ น ที 
127/2016, IOD 
ประสบการณ ์
-  อดีตผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก ที  
-  รองเจา้กรมการสารวตัรทหารบก 
ตาํแหน่งงานอนืในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  ไม่มี 

บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  รองเจา้กรมยทุธศกึษาทหารบก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-   3 ปี  
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  ไม่มี 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  ไม่มี 
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิษัท  
-   4/5  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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คณะกรรมการบริหาร 
Executive  Committee 
 
 
 
 
 
 
 

ดร . สิทธ ิวัตน์   กาํกัดวงษ์ 
ประธานกรรมการบริหาร   อายุ  43  ปี 
วันทไีด้รับการแต่งตังเป็นกรรมการครังแรก  21 มีนาคม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ําแ ห น่ง   :กรรมการบริษัท  (ผู้มีอ ํานาจลงนาม) / ประธาน
เจา้หนา้ทีบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาเอก  สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)Institute 
of International Studies. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)Master of 
Business Administration, California State University, 
Fullerton 
-  ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั(ABAC) 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่ น ที 
127/2016, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program ( DCP)  รุ่ น ที 
233/2017, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Role of the Chairman Program ( RCP)  รุ่ น ที 
40/2017, IOD 
-  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย ์
(TEPCoT) รุ่นที  12สถาบัน วิทยาการการค้า  มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 
-  หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุน่ที 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม
และการลงทุน  (วธอ .) รุ่นที  5สถาบัน วิทยาการธุรกิจและ
อตุสาหกรรม 
-  หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง 

(วบส.) รุน่ที 2สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ห ลั ก สู ต ร  Innovation Driven Enterprise to Initial Public 
Offering (IDE to IPO) รุน่ที 2 
-  หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชนัสงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ

สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปศส.) รุน่ที 12สถาบนัพระปกเกลา้ 

-  หลกัสตูร Advanced Retail Management (ARM)  รุน่ที 10 
-  หลักสูตร ความรูเ้บืองต้นและเทคนิคการไกล่เกลียข้อพิพาท 
ศาลแขวงสมทุรปราการ 
-  หลักสูตร การอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการไกล่เกลียขอ้
พิพาทของผูป้ระนีประนอมประจาํศาลในสงักดัสาํนกังานอธิบดีผู้
พิพากษา ภาค 1 
-  หลกัสตูร The boss รุน่ที 63 สถาบนับรหิารและจิตวิทยา 
-  หลกัสตูร อบรมบุคลากรทางลกูเสือระดบัผูน้าํ ขนัความรูช้นัสงู 
รุน่ที 828 
-  หลักสูตร พัฒนาสัมพันธก์ารบริหารทรพัยากรเพือการป้องกัน
ประเทศ (พสท.) รุน่ที  
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-  หลกัสูตร พฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้ริหาร กองทพับก (พสบ.ทบ) 
รุน่ที 16 
-  หลกัสูตร พฒันาสมัพันธร์ะดบัผูบ้ริหาร กองทพัเรือ (พสบ.ทร) 

รุน่ที 5 

ประสบการณ ์
-  อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลพระโขนง 
-  อดีตประธานอนกุรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ตาํรวจกรุงเทพมหานคร ดา้นสงัคม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

-  อดีตกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
-  อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางนา 
-  อดีตผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั / ธุรกิจการเงิน 
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  กรรมการบริษัท (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกดั / ธุรกิจตรวจวดัคณุภาพ

สิงแวดลอ้ม 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  รองประธานกรรมการมูลนิธิการแพทยส์ยามบรมราชกุมารี / 
มลูนิธิ 
-  กรรมการดําเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพืนเอเชีย – 
แปซิฟิก ประจาํประเทศไทยสาํนกังานลกูเสือแห่งชาติ 
-  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ โรงพยาบาลองครกัษ ์/ โรงพยาบาลรฐั 
-  ผูป้ระนีประนอมประจาํศาลศาลแขวงสมทุรปราการ 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-   4  ปี 
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  การถือหุน้ในบรษัิทฯ :72,100,400 หุน้  
(คูส่มรส :32,010,400 หุน้) 
-  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 33.54 
(คูส่มรส :14.89) 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  คูส่มรส น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ 
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิหาร  
-   7/7  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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ต ําแหน่ง  :กรรมการบริษัท (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) / รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร / ผู้อ ํานวยการใหญ่สายการบริหารทัวไป / 
กรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่ าตอบแทน  / กรรมการ
คณะทาํงานบริหารความเสียง / ประธานคณะทาํงานดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม /  กรรมการบรหิาร 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปรญิญาโท  Master of Business Administration University 
of Wisconsin, USA. 
-  ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่ น ที 
127/2016, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program ( DCP)  รุ่ น ที 
233/2017, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Role of the Chairman Program ( RCP)  รุ่ น ที 
40/2017, IOD 
-  หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
รุน่ที 25/2019, IOD 
-  ห ลั ก สู ต ร  Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุน่ที 18/2019, IOD 
-  หลกัสตูร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดบัผูน้าํขนัความรูช้ันสูง 
รุน่ที 828 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์
-  อดีตกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํรวจ
สถานีตาํรวจนครบาลพระโขนง 
-  อดีตกรรมการ บริษัท ไทยเอ็กซเ์ซลฟู้ดส ์จาํกัด / ธุรกิจอาหาร

แช่แข็ง  ผลไมแ้ช่แข็ง และหอ้งเย็น 

-  อดีตกรรมการ บริษัท พี แอนด  ์เอส ซินเนอรจี์ จาํกัด / ธุรกิจ

ผลิต และจาํหน่ายอาหารประเภทซาลาเปา ติมซาํ 
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  กรรมการบริษัท (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) / รองประธานเจา้หนา้ที

บริหาร บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกัด / ธุรกิจตรวจวัด

คณุภาพสิงแวดลอ้ม 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานตา่งๆ  
-  กรรมการ มลูนิธิการแพทยส์ยามบรมราชกมุาร ี/ มลูนิธิ 
-  กรรมการดําเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพืนเอเชีย – 
แปซิฟิก ประจาํประเทศไทยสาํนกังานลกูเสือแห่งชาติ 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-   4  ปี 
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สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  การถือหุน้ในบรษัิทฯ :32,010,400 หุน้  
(คูส่มรส :72,100,400 หุน้) 
-  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 14.89 
(คูส่มรส :33.54) 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  คูส่มรส ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์
การเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบร ิหาร  
-   7/7  ครงั 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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ตาํแหน่ง  :  กรรมการบริษัท / ประธานคณะทาํงานบริหารความ
เสียง / กรรมการบรหิาร 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาโท  Master of Business Administration – Finance, 

University of Tennessee, USA. 
-  ปรญิญาตร ี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program ( DCP)  รุ่ น ที 

267/2018, IOD 
ประสบการณก์ารทาํงาน  
- มกราคม  – ปัจจบุนั 
กรรมการบริษัทโรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ 

จาํกดั (มหาชน) 
- กมุภาพนัธ ์  – กนัยายน  
กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

- ปี  – ปัจจบุนั 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย 
จาํกดั (มหาชน) 

- ปี  – ปัจจบุนั 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร ีจาํกดั 

ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
    บร ิษัทย่อย 
-  ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  กรรมการตรวจสอบบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย 
จาํกดั (มหาชน) 

 บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร ีจาํกดั 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-  1 เดือน 15 วนั 
สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  ไม่มี 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ 
-  ไม่มี 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย  และไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 
-   ใช่ 
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ตาํแหน่ง  :กรรมการบรหิาร / ผูอ้าํนวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน 
/ รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
วุฒกิารศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 
-  ปรญิญาตร ี บญัชีบณัฑิตสาขาตน้ทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  หลกัสตูร CFO’s Orientation Course รุน่ที 4/2563 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบการณ ์
-  อดีตผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
จาํกดั (มหาชน) 
-  อดีตผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษัิท ดบัเบิลยวูาย มีเดีย จาํกดั 
-  อดีตผูจ้ดัการแผนกบญัชี โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคลัเซ็นเตอร ์
ตาํแหน่งงานอืนในปัจจุบัน  
บร ิษัทย่อย 
-  ผูอ้าํนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รกัษาการผูจ้ัดการฝ่าย
บัญชี บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกัด / ธุรกิจตรวจวัด
คณุภาพสิงแวดลอ้ม 
บร ิษัทจดทะเบยีน  
-  ไม่มี 
     บร ิษัททวัไปหร ือหน่วยงานต่างๆ  
-  ไม่มี 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
-  18  วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบร ิษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ 
-  ไม่มี 
ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมการ  
-  ไม่มี 
การกระทาํความผิดกฎหมายหมายในระยะ 5 ปี (ย้อนหลัง) 
-  ไม่มี 
มีคุณสมบัต ิก ร ร มการ ตามกฎหมาย  แ ละไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามประกาสของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  
-   ใช่ 
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โครงสร ้างการจัดการ  
โครงสร ้างองคก์ร  

ณ วนัที 21กมุภาพนัธ2์563 โครงสรา้งองคก์ร (Organization chart) ของบรษิัทมีรายละเอียดดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบร ิหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

เลขานุการบร ิษัท คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ผู้จ ัดการฝ่ายการแพทย ์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ผู้จ ัดการ  

ฝ่ายการตลาด 

ผู้จัดการฝ่าย

หอ้งปฎบิัตกิาร

(LAB) 

ผู้จัดการฝ่ายหน่วย

ปฎิบตักิารนอกสถานท  ี

ผู้จ ัดการ  

ฝ่ายบรหิารสาขา  

ผู้อาํนวยการใหญ่ 

สายบัญชีการเงนิ  

ผู้จ ัดการ  

ฝ่ายการเงนิ  
ผู้จ ัดการ  

ฝ่ายบัญช  ี

ผู้อาํนวยการใหญ่สายการตลาด ผู้อาํนวยการใหญ่ 

สายการบร ิหารทวัไป 

ผู้จ ัดการ  

ฝ่ายจัดซ ือ  

ผู้จ ัดการฝ่าย

บร ิหารงานบุคคล 

รองประธานเจ้าหน้าทบีร ิหาร  

ผู้อาํนวยการใหญ่ 

สายการแพทยแ์ละพยาบาล 

ผู้จ ัดการฝ่าย

ประมวลผล 

คณะกรรมการบร ิษัท 

ประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร  

ผู้จ ัดการฝ่ายจัด

ทร ัพยากรปฎิบัตกิาร

นอกสถานท  ี

ผู้จ ัดการ  

ฝ่ายบร ิหารสาขา  ผู้จ ัดการแผนกลกูหนี ผู้จ ัดการฝ่าย IT 



บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานประจาํปี 2562 |  23

 

คณะกรรมการและคณะทาํงาน  

. คณะกรรมการบร ิษัท 

 ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั ประธานกรรมการบรษัิท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. ดร.สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์ กรรมการบรษัิท 

3. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ กรรมการบรษัิท 

4. นายธิบดี มงัคะลี กรรมการบรษัิท 

5. นางสาวทิวาพร กณัฑาสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6. พล.ต.วสนัต ์ ทพัวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. นายวโรกาส ตาปสนนัทน ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวศิรลิกัษณ ์ระหงษ ์  ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 

 หมายเหตุ 

 1. ผศ.ดร.ธนวรรธน ์   พลวิชยั     ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  

           แทน รศ.นพ.นิยม  ละออปักษิณ โดยมีผลตงัแตว่นัที 3กมุภาพนัธ2์563 เป็นตน้ไป 

 2. ผศ.ดร.ธนวรรธน ์   พลวิชยั     ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

           แทน น.ส.ทิวาพรกณัฑาสวุรรณ โดยมีผลตงัแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 . น.ส.ทิวาพร กณัฑาสวุรรณ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

                                                        โดยมีผลตงัแตว่นัที 21กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 . นายธิบดี มงัคะลี             ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบรษัิท  แทน นายอาํนาจ  ประสิทธิดาํรง โดยมีผลตงัแตว่นัที 

                                                        7 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

กรรมการซึงมีอาํนาจลงลายมือช ือแทนบร ิษัท 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท ประกอบดว้ยนายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ ์ลงลายมือชือรว่มกบั นางสาวปรมาภรณ ์ปวโรจนกิ์จ 

รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษัิท 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบร ิษัท  

1. คณะกรรมการมีอาํนาจ หนา้ทีและความรบัผิดชอบในการบริหารจัดการและดาํเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซือสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บรษัิท 

2. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนตอ่ครงั 

3. ดาํเนินการใหบ้ริษัทมีระบบงานบญัชีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีทีเชือถือ

ได ้รวมทงัจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอและเหมาะสม 

4. จดัใหม้ีการทาํงบดลุและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสินสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซงึผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และ

นาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาและอนมุติั 

5. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคมุกาํกบัดแูล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณทีกาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องของ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย อาทิเช่น การทาํรายการทีเกียวโยงกนั การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์ินทีสาํคญั เท่าทีไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอืน  
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6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกิจ ของบรษัิททีเสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

7. ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เนือง 

8. พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสียง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทงัองคก์ร และกาํกบัดูแลใหม้ีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการความเสียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคุมเพือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่าง

เหมาะสม 

9. พิจารณากําหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ ํานาจในการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ

คณะอนกุรรมการชดุอืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของบคุคลดงักลา่ว 

 ทงันี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ทีทีกาํหนดนันตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีทาํใหค้ณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุติัรายการทีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรอืมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ืนใดทาํกบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี

คณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไวแ้ลว้ 

10. จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบตอ่การจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพือแสดงถึงฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมา และนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาและอนมุติั 

11. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนงึหรอืหลายคนหรอืบคุคลอืนใดปฏิบติัการอย่างหนงึอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร

และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจ

นนัๆ ไดเ้มือเห็นสมควร 

ทงันี การมอบอาํนาจนนัตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการทีตนหรือ

บคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใดทีจะทาํขึนกบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) 

ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอืนใดของหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการอนมุติัรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไวแ้ลว้ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการแตง่ตังกรรมการบร ิษัท 

ในการเลือกตงัคณะกรรมการของบรษัิท จะกระทาํโดยทีประชมุผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

1. คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตอ้ง

มีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร การแตง่ตงักรรมการนนั ใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี 

1.1 ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง 

1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลาย

คน ตามแตท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแต่ละครงัผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนทีมีตามขอ้ 

1.1 ทงัหมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมา 

เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบุคคล

ซึงไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือพึงเลือกตงัในครงั

นนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

คณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทงัหมด และมีจาํนวนไม่ตาํกวา่ 3 คนซงึกรรมการอิสระ

ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนทนุจดทะเบียนทีออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษัิทและ 

2. บริษัททีเกียวขอ้งโดยรวมหุน้ทีถือโดยบุคคลทีเกียวขอ้งดว้ยและใหม้ีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ. 

28/2551 เรอืง การขออนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 15 ธนัวาคม 2551 



บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานประจาํปี 2562 |  25

 

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครงัใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนงึในสามของจาํนวนกรรมการทีมีอยู่ทงัหมด ถา้จาํนวน

กรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสดุกบัสว่นหนึงในสาม กรรมการทีจะออกจากตาํแหน่งใน

ปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนันใหใ้ชวิ้ธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผูใ้ดจะออก และปีต่อๆไป ให้

กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระในขอ้นีอาจไดร้บัเลือกตงักลบั

เป็นกรรมการใหม่ได ้

4. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซงึมีคณุสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่

วาระกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงั

เหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวน

กรรมการทีเหลืออยู่ 

5. ทีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชอื  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ธนวรรธน ์ พลวิชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นางสาวทิวาพร กณัฑาสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. พล.ต.วสนัต ์ ทพัวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

4. นายวโรกาส ตาปสนนัทน ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน ์ พลวิชยั และ นางสาว ทิวาพร กณัฑาสวุรรณ เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณท์างดา้นบญัชีและการเงิน

เพียงพอทีจะหนา้ทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบรษัิท และมี นางสาวศิรลิกัษณ ์ระหงษ ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

 1. ผศ.ดร.ธนวรรธน ์   พลวิชยั                ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

                      แทน น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ โดยมีผลตงัแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 . น.ส.ทิวาพร         กณัฑาสวุรรณ   ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

                                                                    โดยมีผลตงัแตว่นัที  21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขต หน้าท  ีความร ับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง 

โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืนใดทีรบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. สอบทานใหม้ีการบรหิารจดัการและปฏิบติัตามนโยบายดา้นการบรหิารความเสียง (Risk Management) ตามทีกาํหนด 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับคุคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคล

ดงักลา่ว รวมทงัเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 
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6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ทงันี เพือใหม้นัใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

7. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

(ค) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอืนทีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจทีจะขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรกึษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของ

บรษัิท 

9. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบั  ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่ง เมือ 

2.1 ครบวาระ 

2.2 ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.3 ถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.4 ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด หรือคาํสงัทีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่ในความผิดดว้ยความประมาท

หรอืความผิดลหโุทษ 

2.5 เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมือนไรค้วามสามารถ 

2.6 ตาย 

2.7 ลาออก 

2.8 เป็นบคุคลลม้ละลาย 

3. กรรมการตรวจสอบทีพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแตง่ตงัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้ีก 

4. ใหก้รรมการตรวจสอบทีพน้ตาํแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพือปฏิบัติหนา้ทีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการ

ตรวจสอบมาแทนตาํแหน่ง 

5. กรณีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการทีมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็น

กรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบทีเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนนันจะอยู่ในตาํแหน่งได้เพียงวาระทียังเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซงึตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแตง่ตงัเจา้หนา้ทีของบรษัิททีเหมาะสมเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอีก  คน 
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3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นางสาวทิวาพร กณัฑาสวุรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

2. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ 

3. นายวโรกาส ตาปสนนัทน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวศิรลิกัษณ ์ระหงษ ์ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 หมายเหตุ 

 1. น.ส.ทิวาพร          กณัฑาสวุรรณ ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานคระกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

                                                                  แทน พล.ต.วสนัต ์ ทพัวงศ ์ โดยมีผลตงัแตว่นัที  21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าทขีองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ดา้นการสรรหา 

1. กาํหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จาํนวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคณุสมบัติของกรรมการเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรอืเสนอขออนมุติัตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้และ้แตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการบริษัททีครบวาระ และ/หรือ เมือมี

ตาํแหน่งวา่งลง และ/หรอืแตง่ตงัเพิม 

3. พิจารณาสรรหา และคดัเลือกผูบ้รหิารของบรษัิท โดยเฉพาะตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

4. ปฏิบติัการอืนใดเกียวกบัการสรรหาตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

ดา้นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผูบ้ริหาร เพือเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุติัตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนทีจาํเป็นและเหมาะสมทงัทีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการ

กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท ใหพ้ิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ 

ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจทีคลา้ยคลึงกัน และประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้ริหารของ

บรษัิท เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา และนาํเสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการเพือขออนมุติั 

3. รบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท และมีหนา้ทีใหค้าํชีแจง ตอบคาํถามเรอืงคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทในทีประชมุผูถื้อหุน้ 

4. รายงานโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบรษัิท 

5. ปฏิบติัการอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานตา่งๆ จะตอ้งรายงาน หรอืนาํเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเกียวขอ้งตอ่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนใหบ้รรลตุามหนา้ทีทีไดร้บัมอบหมาย 
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4.   คณะกรรมการบร ิหาร  

ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการบรหิาร มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

. ดร.สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ กรรมการบรหิาร 

. นายธิบดี มงัคะลี กรรมการบรหิาร 

. นางสาวรชันีพร มกราวธุ กรรมการบรหิาร 

 

หมายเหตุ 

 1. นายธิบดี มงัคะลี           ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการบรหิารแทน นายอาํนาจ  ประสิทธิดาํรง    

                                                      โดยมีผลตงัแตว่นัที  3 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 2.  น.ส.รชันีพร          มกราวธุ ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการบรหิารแทน นายวิชยั  เบญจพลาพร 

                                                                  โดยมีผลตงัแตว่นัที  3 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าท  ีความร ับผดิชอบของคณะกรรมการบร ิหาร  

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั มติของทีประชุมผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการบริษัท ดว้ยความ

สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท โดยจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครงั 

2. มีหนา้ทีดาํเนินการในเรืองดงัต่อไปนีตามความจาํเป็นในการประกอบกิจการ โดยตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ

การอนมุติัหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

2.1 นโยบาย เปา้หมาย และแผนงานประจาํปีของบรษัิท 

2.2 งบประมาณประจาํปีของบรษัิท 

2.3 แนวทาง นโยบาย และเปา้หมายการลงทนุ เพือเป็นกรอบการดาํเนินการใหฝ่้ายจดัการนาํไปถือปฏิบติั 

 ในการปฏิบติังาน 

2.4 โครงสรา้งอตัราคา่จา้ง สวสัดิการของพนกังาน เพือตอบแทนการทาํงานใหก้บัพนกังานอย่างเหมาะสม 

3. ดาํเนินการตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

4. มีอาํนาจจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรบัขึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน

โบนสั ของพนกังานทงัหมดของบรษัิทตงัแตต่าํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบรหิารลงไป 

5. มีอาํนาจในการอนมุติัการเปิดบญัชีเงินฝาก และบรหิารบญัชีเงินฝาก กบัธนาคารทงัในประเทศและตา่งประเทศโดยพิจารณา

ใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงินในภาพรวม 

6. มีอาํนาจหนา้ทีกระทาํเกียวกบัเรอืงดงัตอ่ไปนีภายในขอบเขตทีไดก้าํหนดไวเ้ป็นเรอืงๆ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

6.1 ควบคมุและกาํหนดแนวทางการบรหิารการลงทนุประกอบธุรกิจอืนของบรษัิทภายในขอบเขตทีคณะกรรมการมอบหมาย 

และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

6.2 มีอาํนาจออกคาํสงั ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์องบริษัท และ

เพือรกัษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

6.3 มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษัิทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

6.4 อนมุติัการแตง่ตงัทีปรกึษาดา้นตา่งๆ ทีจาํเป็นตอ่การดาํเนินงาน 

6.5 ปฏิบติัหนา้ทีอืนๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นคราวๆไป 

6.6 อํานาจอนุมัติอืนๆ ทีนอกเหนือจากนีให้เป็นไปตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติ ทีได้รับการอนุมัติในการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทครงัที 3/2561 และทีมีการแกไ้ขเพิมเติม 
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5.คณะทาํงานบร ิหารความเสียง 

ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะทาํงานบรหิารความเสียง มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธิบดี มงัคะลี ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

2. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ คณะทาํงานบรหิารความเสียง 

3. นางสาวสนุทร ี นอ้ยนารถ คณะทาํงานบรหิารความเสียง 

โดยมีนางสาวศิรลิกัษณ ์ระหงษ ์ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

หมายเหตุ 

.  นายธิบดี  มงัคะลี      ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียง  

         แทน น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ โดยมีผลตงัแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

2.  น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ    ดาํรงตาํแหน่ง  คณะทาํงานบรหิารความเสียง 

         แทน น.ส.ระนอง  คงเพ็ง โดยมีผลตงัแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

.  น.ส.สนุทร ี  นอ้ยนารถ      ดาํรงตาํแหน่ง คณะทาํงานบรหิารความเสียง 

         แทน นายวิชยั  เบญจพลาพร  โดยมีผลตงัแตว่นัที  3 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 

ขอบเขต หน้าท  ีและความร ับผิดชอบของคณะทาํงานบร ิหารความเสียง 

1. กาํหนดนโยบายบริหารความเสียงและการวางกรอบการบริหารความเสียงต่างๆทีเกียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. กาํหนดแผนการจดัการความเสียงและกระบวนการบรหิารความเสียงทวัทงัองคก์ร เพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในสว่นงานตา่งๆ ตาม

ความรบัผิดชอบ 

3. กาํหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสียงเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือขออนมุติัเป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังาน ในส

ถาการณต์ามความเสียงแตล่ะประเภท 

4. กาํกบัดแูลใหม้นัใจวา่มาตราการดงักลา่วมีการสือสารอย่างทวัถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตามมาตรการเหลา่นนั 

5. จดัใหม้ีการประเมินและวิเคราะหค์วามเสียหายทีอาจเกิดขึนอย่างเป็นระบบและต่อเนือง เพือใหม้นัใจว่าการสาํรวจความเสียงได้

ครอบคลมุทกุขนัตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

6. สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเสียงใหเ้กิดขนึอย่างตอ่เนืองทวัทงัองคก์ร 

7. ปฏิบติัหนา้ทีตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายโดยรวมของบรษัิท ซงึครอบคลมุถึงความเสียงประเภทตา่งๆ ทีสาํคญั 

 

6.คณะทาํงานกาํกับดูแลกิจการ  

ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายวโรกาส ตาปสนนัทน ์ ประธานคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

2. นางสาวทิวาพร กณัฑาสวุรรณ คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

3. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

โดยมีนางสาวศิรลิกัษณ ์ระหงษ ์ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

หมายเหตุ 

.  นายวโรกาส              ตาปสนนัทน ์      ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

                                                              แทน พล.ต. วสนัต ์ ทพัวงศ ์ โดยมีผลตงัแตว่นัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

.  น.ส.ทิวาพร              กณัฑาสวุรรณ    ดาํรงตาํแหน่ง  คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการแทน  นายสิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์  

                                                              โดยมีผลตงัแต่วนัที  21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
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.  น.ส.ปรมาภรณ ์       ปวโรจนกิ์จ          ดาํรงตาํแหน่ง  คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ แทน นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์

                                                             โดยมีผลตงัแต่วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตหน้าท  ีความร ับผิดชอบของคณะทาํงานกาํกับดูแลกิจการ  

1. พิจารณานาํเสนอแนวนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมัติ ทังนีเพือใหเ้ป็นแนวทางปฏิบัติขององคก์รทีได้

มาตรฐาน และเป็นแนวทางทีถกูตอ้ง 

2. กาํกับดูแลใหค้าํปรกึษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจริยธรรม

ธุรกิจ เพือพฒันาและยกระดบัระบบการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิท สูม่าตรฐานสากล 

3. ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย 

 

    7. คณะทาํงานความร ับผิดชอบต่อสังคม 

ณ  วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 คณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ ประธานคณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

2. น.พ.ณรงคพ์ล หา้วเจรญิ คณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

3. น.ส.สนุทร ี นอ้ยนารถ คณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

โดยมี นางสาวศิรลิกัษณ ์ ระหงษ ์ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

หมายเหตุ 

.  น.ส.สนุทรี       นอ้ยนารถ ดาํรงตาํแหน่ง  คณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม แทน นายวิชยั  เบญจพลาพร 

    โดยมีผลตงัแตว่นัที  3 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขต หน้าท  ีความร ับผิดชอบของคณะทาํงานความร ับผิดชอบต่อสังคม  

กาํหนดใหค้ณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมจดัทาํแผนงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมนาํเสนอ  คณะกรรมการบริหารเป็น

รายปี และกาํหนดงบประมาณในการดาํเนินงานสาํหรบัปีนันๆ โดยคาํนึงถึงกรอบแนวทางการดาํเนินการความรบัผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับ

ความเหมาะสมกับการดาํเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทาํรายงานผลการ

ปฏิบติัการนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ย  ปีละ 1 ครงั  

8.  ผู้บร ิหาร  

     ณ  วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563  ผูบ้รหิาร มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี 

ชือ  – สกุล ตาํแหน่ง 

1. ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

2. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร/ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

สายการบรหิารทวัไป 

3. นางสาวสนุทรี นอ้ยนารถ ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการตลาด 

4. นางสาวรชันีพร มกราวธุ ผูอ้าํนวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5. น.พ.ณรงคพ์ล หา้วเจรญิ ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการแพทยแ์ละพยาบาล 

หมายเหตุ 

.  น.ส.สนุทรี นอ้ยนารถ      ดาํรงตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการตลาด  แทน นายอาํนาจ  ประสิทธิดาํรง 

                                                      โดยมีผลตงัแตว่นัที  1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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.  น.ส.รชันีพร มกราวธุ      ดาํรงตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน  แทน นายวิชยั  เบญจพลาพร 

         โดยมีผลตงัแต่วนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563 เป็นตน้ไปและดาํรงตาํแหน่งรกัษาการผูจ้ดัการฝ่าย              

                                                      บญัชี  โดยมีผลตงัแตว่นัที  1  มกราคม 2563  เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีร ิหาร   

1. เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบรษัิท 

2. ดาํเนินการตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรอืคณะกรรมการบรหิาร 

3. มีอาํนาจจา้ง แตง่ตงั โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรบัขนึเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนสั ของพนกังานทงัหมดของบรษัิทตงัแตร่องประธานเจา้หนา้ทีลงไป 

4. พิจารณาอนมุติัการจ่ายค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานปกติในวงเงินตามทีคณะกรรมการบรษัิทอนมุติัมอบหมายไว ้

5. พิจารณาอนมุติัการลงทนุในตราสารและหลกัทรพัยเ์พือบญัชีบรษัิทในวงเงินตามทีคณะกรรมการบรษัิทอนมุติัมอบหมาย

ไว ้

6. สง่เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเพือเพมิศกัยภาพขององคก์ร 

7. มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอนัจาํเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัท

เป็นการทวัไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

1) มีอาํนาจออกคาํสงั ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชนข์อง

บรษัิท และเพือรกัษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

2) มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษัิทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชน์

ตอ่บรษัิท 

3) อนมุติัการแตง่ตงัทีปรกึษาดา้นตา่งๆ ทีจาํเป็นตอ่การดาํเนินงาน 

4) ปฏิบติัหนา้ทีอืนๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆไป 

5) อาํนาจอนุมัติอืนๆทีนอกเหนือจากนีใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัและการสังการในระดับต่างๆ

(Level of Authorization) ทีไดร้บัการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 3/2561 และทีมีการ

แกไ้ขเพิมเติม 

การอนุมติัเพือดาํเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารใหต้วัแทนหรือผูร้บัหมายใหด้าํเนินการเพือเขา้ทาํ

รายการดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการดาํเนินการเพือเขา้ทาํรายการทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือตัวแทน หรือผูร้บั

มอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารสามารถดาํเนินการอนุมติัเพือเขา้ทาํรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืนใดกบับริษัทหรือบรษัิทย่อย ซงึการอนมุติัดาํเนินการเพือเขา้ทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอ

ตอ่ทีประชมุคณะกรรมการและ/ หรือทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาและอนมุติั และสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามทีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

9. เลขานุการบร ิษัท 

ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที / 61 จดัขนึเมือวนัที 14 สิงหาคม 2561 ไดม้มีติอนมุติัการแตง่ตงั นางสาวศิรลิกัษณ ์ระหงษ ์

เป็นเลขานกุารบรษัิท โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจ หนา้ที ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิทดงันี 

ขอบเขต หน้าทแีละความร ับผิดชอบของเลขานุการบร ิษัท 

1. จัดทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายงานประจาํปีของบริษัทหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ

บรษัิท 
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2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารในนามของบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

3. ดาํเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 

89/14 ซึงจดัทาํโดยกรรมการใหป้ระธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํ

การนบัแตว่นัทีบรษัิทไดร้บัรายงานนนัในนามของบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

4. ใหค้าํแนะนาํเบืองตน้เกียวกบัขอ้กฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษัททีคณะกรรมการบริษัท

ตอ้งการทราบและติดตามใหม้ีการปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้งสมาํเสมอ รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงขอ้กาํหนด และ/หรือ

กฎหมายทีมีนยัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

5. จดัการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทและขอ้พึงปฏิบติัที

เกียวขอ้ง 

6. บนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุของคณะกรรมการบริษัท รวมทงัติดตามใหม้ีการปฏิบติัตามมติทีประชมุผู้

ถือหุน้ และทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

7. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ตามระเบียบและขอ้กาํหนด

ของหนว่ยงานดงักลา่ว 

8. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และการดาํเนินการอืนใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามทีคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุประกาศกาํหนด และ/หรอืตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

. การกาํหนดอาํนาจอนุมัตวิงเงนิ  

บรษัิทมีการกาํหนดอาํนาจอนมุติัวงเงินสาํหรบัการดาํเนินงานของบริษัทตามทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที 3/2563  เมือวนัที  

21 กมุภาพนัธ2์563 โดยมีการกาํหนดอาํนาจอนมุติัสาํหรบัการดาํเนินงานตา่งๆ ทีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี 
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 ผู้มีอาํนาจอนุมัต  ิ

  BOD EXC CEO EVP Director 

1. การอนุมัตดิ ้านการลงทนุ      

 

1.1 การอนมุติัแผนธุรกิจและแผนการลงทนุ ตามเกณฑร์ายการไดม้าหรอื

จาํหน่ายไปซงึทรพัยส์ิน และ/หรอืหลกัทรพัยข์องบรษัิทและบรษัิทย่อย 
 

   

 

 เขา้เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป BOD     

 ไม่เขา้เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป  EXC    

 1.2 การลงทนุเพือจดัซือตามโครงการ ภายในวงเงิน ตามแผนการลงทนุ >20,000,000 ≤20,000,000 ≤10,000,000 

≤100,00

0 

≤50,000 

 1.3 การลงทนุเพือจดัซือตามโครงการ เมือเกินงบลงทนุ ทีไดร้บัอนมุติั 
 

    

 การเกินงบลงทนุดงักลา่ว สง่ผลใหเ้ขา้เกณฑ ์รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป BOD     

 

การเกินงบลงทนุดงักลา่ว ไม่สง่ผลใหเ้ขา้เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป ตามวงเงินการจดัซือตามโครงการขอ้ 1.2 

ทงันีหากการเกินงบลงทนุดงักลา่ว มีผลทาํใหเ้กิดความขดัแยง้อย่างมีนยัสาํคญัตอ่

โครงการ ตอ้งใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเสมอ 

 1.4 การอนมุติัผูข้ายรายใหม่ (Approved Supplier List) >5,000,000 ≤5,000,000 ≤1,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 

1.5 การกาํหนดเปลียนแปลงคณุสมบติัของ  Approved Supplier List และ

เพิกถอนรายชือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารออกจาก Approved Supplier List 
 

 
CEO EVP Director 

 
 

  
 

  

2. การบร ิหารงานทวัไป      

 
2.1 การอนมุติังบประมาณ      

 (2.1.1) งบประมาณประจาํปี BOD     

 (2.1.2) อนมุติัการสงัซือตามงบประมาณ >5,000,000 ≤5,000,000 ≤1,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 

(2.1.3) อนมุติัการสงัซือเกินงบประมาณ (ไม่เกิน 10% ของงบประมาณทีไดร้บั

การอมุติัโดยคณะกรรมการแลว้) 
 EXC    

 (2.1.4) อนมุติัการสงัซือนอกงบประมาณ BOD     

 2.2 การอนมุติัวงเงินจดัซือจดัจา้ง*      

 (2.2.1) การจดัซือแบบเปรยีบเทียบราคาและคณุสมบติั >5,000,000 ≤5,000,000 ≤1,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 (2.2.2) การจดัซือแบบเจาะจงผูข้าย >5,000,000 ≤5,000,000 ≤1,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 (2.2.3) การจดัซือแบบเรง่ดว่น/1 >5,000,000 ≤5,000,000 ≤1,000,000   

 2.3 การอนมุติค่าเลียงรบัรอง  >100,000 ≤50,000 ≤10,000 ≤5,000 

 2.4 การอนมุติังานเลียงประจาํปี  >1,000,000 ≤1,000,000   

 2.5 การอนมุติัเงินทดรองจ่าย >5,000,000 ≤5,000,000 ≤1,000,000 ≤100,000  

 2.6 การอนมุติัเงินสดย่อย      

 
(2.6.1) การอนมุติัการขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย  

 

 
CEO   

 (2.6.2) การอนมุติัการขอเบิกเงินสดย่อย ตามนโยบายเงินสดย่อย   CEO   

 2.7การบริจาคเพือการกศุลและสาธารณประโยชน ์ >100,000 ≤100,000 ≤50,000 ≤10,000 ≤5,000 
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หมายเหตุ : * หากเป็นรายการเกียวโยงกัน ตอ้งผ่านกระบวนการใหค้วามเห็นจากคระกรรมการตรวจสอบก่อน การอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท

เสมอ 

                  **เฉพาะสายงานจดัซือ 

BOD  หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท (Board of Directors) 

EXC   หมายถึง คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

CEO   หมายถึง ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (Chief Executive Officer) 

EVP    หมายถึง   รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร (Executive Vice President) 

COO  หมายถึง ประธานเจา้หนา้ทปีฏิบติัการ (Chief Operations Officer) 

CFO   หมายถึง ประธานเจา้หนา้ทีการเงิน (Chief Financial Officer) 

Director หมายถึง ผูอ้าํนวยการใหญ่  

 

2.8 การอนมุติัใบขอซือ(Purchase Requisition)ในระบบ ERPและ/หรอื

เอกสาร 
  >100,000 ≤100,000 ≤50,000 

 2.9 การอนมุติัใบสงัซือ(Purchase Order) ในระบบ ERP และ/หรอื เอกสาร   >100,000 ≤100,000 ≤50,000** 

 2.10 การอนมุติัใบเบิกของออกจากสโตร ์   >100,000 ≤100,000 ≤50,000 

 2.11 การลงนามในสญัญาทีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนักบับรษัิท ตามหนงัสือรบัรองบรษัิท 

 

 

     

 

3. ธุรกรรมดา้นการเงิน*      

 
3.1 การพิจารณาอนมุติัการกูย้ืมเงิน / การเขา้ทาํสญัญาสินเชือ BOD     

 

3.2 การเบิกใชว้งเงินกูย้ืมเงินระยะยาว (Drawdown) เพือใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียน ตามวงเงินทีไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

 
>5,000,000 ≤5,000,000   

 

3.3 การเบิกใชว้งเงินกูย้ืมเงินระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ตามวงเงินที

ไดร้บัการพิพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

>5,000,000 ≤5,000,000   

 3.4Write off Impairment     

 

(3.4.1) การตดัจาํหน่ายทรพัยส์ินถาวรจากบญัชี (Write off) หรอื การบนัทกึ

ดอ้ยคา่สินทรพัย ์(Impairment) 

BOD    

 

(3.4.2) ปรบัปรุงรายการสินทรพัยใ์นระบบบญัชีเมือไดร้บัอนมุติัใหต้ดัจาํหน่าย

ทรพัยส์ินจากบญัชีสินทรพัยแ์ลว้ (Write off) หรอื การบนัทกึดอ้ยคา่สินทรพัย ์

(Impairment) 

  CEO   

 3.5 การเปิด/ปิดบญัชีกบัสถาบนัการเงิน BOD     

 3.6 การจ่ายเงินทีมีมลูคา่มากกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท ใหส้งัจ่ายดว้ยเช็ค ตามหนงัสือรบัรองบรษัิท 

 
 

    

4. การบร ิหารบุคคลและองคก์ร       

 

4.1 การอนมุติัผงัการบรหิารงาน และกาํหนดการเปลียนแปลงอตัรากาํลงั

ตลอดจนผงัองคก์ร (Organization Chart) ทงัหมด 

BOD     

 

4.2 นโยบายผลตอบแทน/นโยบายกาํหนดอตัราจา้ง/นโยบายสวสัดิการ

พนกังาน (โดยภาพรวม) 

BOD    
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บร ิหาร  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ 

ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 2/2561เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ไดม้ีมติอนมุติักาํหนดคา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงนิในรูปแบบคา่เบีย

ประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

         คณะกรรมการ  จาํนวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบียประชมุประธานกรรมการบริษัท 

     คา่เบียประชมุกรรมการบรษัิท 

 

12,000 บาทตอ่ครงั 

10,000บาทตอ่ครงั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบียประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 

     คา่เบียประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 

12,000 บาทตอ่ครงั 

10,000บาทตอ่ครงั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     คา่เบียประชมุประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     คา่เบียประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

12,000 บาทตอ่ครงั 

10,000บาทตอ่ครงั 

หมายเหต ุ–กรรมการทีเป็นพนกังานประจาํบรษัิทจะไม่ไดร้บัคา่เบียประชมุ 

โดยในปี 2560  - 2562มีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี 
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 หน่วย: ครัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 เรอืเอก

นายแพทยน์ิมิต ประสิทธิดาํรง ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิัทและบรษิัทในเครอื ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

ชือ  - สกุล 
คณะกรรมการบร ิษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  

ปี 2560 ปี 1 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รศ. นพ. นิยม ละออปักษิณ 7/7 6/6 5/5       

ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์ 7/7 6/6 5/5       

นางสาว ปรมาภรณ ์ ปวโรจนก์ิจ 7/7 6/6 5/5    1/1 1/1 1/1 

เรอืเอกนายแพทย ์นิมิต ประสิทธิดาํรง1 0/6         

นาย อาํนาจ ประสิทธิดาํรง 7/7 6/6 5/5       

นางสาว ทิวาพร กณัฑาสวุรรณ 6/7 6/6 5/5 6/6 6/6 4/4    

พล. ต. วสนัต ์ ทพัวงศ์/ 3/7 4/6 4/5 4/6 4/6 3/4 1/1 1/1 1/1 

นาย วโรกาส ตาปสนนัทน์/ 6/7 4/6 5/5 6/6 4/6 4/4 1/1 1/1 1/1 
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ในปี2560 และ2562 มีคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เบียประชมุดงันี 

หน่วย: บาท 

 

ชือ  - สกุล 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คณะกรรมการ

บร ิษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการ

บร ิษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน  

 

คณะกรรมการ

บร ิษัท 

 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน  

. รศ. นพ. นิยม ละออปักษิณ 84,000  -    -   72,000  -    -   60,000 -   -   

. นางสาว ทิวาพร กณัฑาสวุรรณ 60,000 72,000  -   60,000 72,000  -   50,000 48,000 - 

. พล. ต. วสนัต ์ ทพัวงศ ์ 30,000 40,000 12,000 40,000 40,000 12,000 40,000 30,000 12,000 

. นาย วโรกาส ตาปสนนัทน ์ 60,000 60,000 10,000 40,000 40,000 10,000 50,000 40,000 10,000 

รวม  234,000 172,000 22,000 212,000 152,000 22,000 200,000 118,000 22,000 

 ค่าตอบแทนอืน 

 -ไม่มี- 

2.ค่าตอบแทนผู้บร ิหาร  

 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิัทในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอืนๆ เช่น เงินสมทบประกนัสงัคม เป็นตน้ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนผูบ้รหิาร 5 ท่าน 5 ท่าน 5 ท่าน 

คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร  12.28 ลา้นบาท 14.91ลา้นบาท 12.21 ลา้นบาท 
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บุคลากร  

1. จาํนวนบุคลากร  

จาํนวนบคุลากรเฉลียในปี 2560 -2562บรษัิทมีพนกังานทงัสินจาํนวน351 คน 400คนและ 321 คน ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

 
จาํนวนคน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.ฝ่ายการแพทยพ์ยาบาล และสาขา 

2. ฝ่ายการตลาด 

3. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. ฝ่ายบรหิารทวัไป 

264 

35 

25 

27 

309 

32 

26 

33 

236 

32 

29 

24 

รวมทงัสิน 351 400 321 

 

เนืองจากในการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพและบรกิารทางการแพทยอ์ืนๆ บรษัิทมีการใชบ้คุลากรวิชาเฉพาะทางและเจา้หนา้ทีปฎิบติั

การทวัไปทีเป็นบคุลากรประจาํและชวัคราว ในการออกหน่วยปฏิบติัการนอกสถานที มีรายละเอียด ดงันี 

ลาํดับ ตาํแหน่ง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประจาํ ชัวคราว ประจาํ ชัวคราว ประจาํ ชัวคราว 

1 แพทย ์ 6 474 5 430 5 442 

2 พยาบาล 4 154 7 373 4 509 

3 เจา้หนา้ทีหอ้งปฏิบติัการ 14 - 11 5 10 1 

4 เทคนิคการแพทย ์ 4 65 8 87 6 108 

5 เจา้หนา้ทีปฏิบติัการทวัไป  124 9 112 21 116 59 

 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

คา่ตอบแทนพนกังานในปี 2560 - 2562คิดเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 79.06ลา้นบาท,78.10ลา้นบาท และ 91.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ซงึคา่ตอบแทนดงักลา่ว เช่น เงินเดือน โบนสั คา่ตาํแหน่ง เงินสมทบประกนัสงัคม และคา่ตอบแทนอืนๆ 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพือพัฒนาศักยภาพ ความรู ้และความชาํนาญของพนักงาน เพือพัฒนาความสามารถ ใหก้าร

ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึน โดยจัดให้มีการอบรมทังภายในองค์กรจากผู้ทีมีประสบการณ์ในองค์กร เชิญ

ผูเ้ชียวชาญมาจดัฝึกอบรมในบรษัิท รวมทงัส่งพนกังานไปอบรมเพือพฒันาศกัยภาพทีเกียวขอ้งกบังานทีรบัผิดชอบและกลบัมาถ่ายทอด ใหก้บั

พนกังานคนอืน โดยมุ่งเนน้ในการพฒันาความสามารถของพนกังานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัการดาํเนินงานในอนาคตของบรษัิท 
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ข ้อพพิาท  

.  คดีความศาลแรงงานกลาง คดีแพ่งหมายเลขดาํที ๑๓๘/๒๕๖๑ ระหว่างพนกังานท่านหนึง โจทก ์กบั บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั 

แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด จาํเลย ซึงโจทกไ์ดย้ืนฟ้องบริษัทฯ เมือวนัที 17 มกราคม 2561 โดยโจทกไ์ดย้ืนฟ้องเรียกเงินค่าสินจา้งแทนการบอก

กล่าวล่วงหนา้ จาํนวนเงิน 43,000 บาท ค่าเสียหายในการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม จาํนวนเงิน 240,000 บาท พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบั

แต่วนัฟ้องจนกว่าจะชาํระเสร็จเสรจ็แก่โจทก ์และเรียกเงินค่าชดเชยจาํนวนเงิน 240,000 บาท พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ 15 ต่อปี จนกว่าจะชาํระ

เสรจ็ รวมเป็นเงินทีโจทกฟ์้องเรยีกเงินจากบรษัิทเป็นเงินจาํนวนทงัสิน 523,000 บาท ศาลมีคาํพิพากษาเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2561 ใหบ้รษัิท

ฯ จ่ายสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ 43,000 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 240,000 บาท และค่าชดเชย 240,000 บาท 

โดยบรษัิทไดย้ืนคาํอทุธรณ ์เมือวนัที 14 มกราคม 2561 และอทุธรณด์งักลา่วเป็นการโตแ้ยง้การรบัฟังพยานหลกัฐานของศาลแรงงานกลาง อนั

เป็นขอ้เท็จจริงซึงหา้มมิใหอุ้ทธรณ์ ต่อมาบริษัทฯ ไดย้ืนฎีกา ทางบริษัทฯจึงตอ้งชาํระค่าเสียหายทังหมดพรอ้มดอกเบีย และไดบ้ันทึกเป็น

คา่ใชจ่้ายในปี 2562 แลว้ 

.  คดีศาลจังหวัดพัทยา คดีหมายเลขดพที พ.๑๗๐๗๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร ์ อัครพลสกุล ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิง 

พรนชัชา  อคัรพลสกลุ โจทก ์กบั นายฐาปกรณ ์ เหลา่พร  จาํเลยที 1 และ บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

จาํเลยที 2 ซึงโจทกไ์ดย้ืนฟ้องบริษัทฯ เมือวนัที 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรพัย ์5,697,587.70 

บาท ศาลนดัไกล่เกลีย / ชีสองสถาน ในวนัที 24 กมุภาพนัธ ์2563 (สืบเนืองมาจากคดีอาญาหมายเลขดาํที อ.๘๙๒/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที 

อ.๑๑๔๔/๒๕๖๒ ฐานความผิดขบัรถโดยประมาททาํใหผู้อ้ืนถึงแก่ชีวิต) คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน 

 



 (มหาชน) 
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เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล 
แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล 

แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน)ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกํากับดูแล

กิจการทีดี ของบริษั ทจดทะเบียน  และเป็นผู้ ที มีความ รู ้

ความสามารถ ประสบการณ ์มีความรูค้วามเขา้ใจถึงคณุสมบตั ิ

หนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมถึงมีความรูด้า้นบรรษัทภิบาล และ

สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ทีเพือใหก้าร

ดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ณ  

วนัที  21 กมุภาพนัธ ์2563 ประกอบดว้ย 

1.  น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ 

.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ 

.  น.ส.ปรมาภรณ ์  ปวโรจนกิ์จ 
กรรมการสรรหาฯ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดป้ฏิบัติหน้าทีตามความ
รับผิดชอบ  ในการพิจารณาตามหลักเกณ์  แนวทางและ
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากําหนดค่าตอบแทนที
เหมาะสมสาํหรบักรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะ
ตา่งๆ เพือนาํเสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนทีจะนําเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจาํทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพือนําเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบรษัิท พิจารณาอนมุตัิ 

 ในการปฏิบัติหนา้ทีสาํหรบัปี 2562 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการตามกรอบการ
ปฏิบตัิงานทีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น โดยมีการประชุมทงัสิน1  
ครงั สรุปสาระสาํคญั ดงันี 

 

 

 
 
 
 

1. พิจารณาสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมทีจะ 
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการทีพ้นจาก
ตาํแหน่งตามวาระเพือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอ
ใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 พิจารณาแต่งตงัเป็น
กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

2. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจ่ายคา่ตอบ 
แทนสาํหรบักรรมการบริษัท และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิท 

3. พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนทีจะเป็นและเหมาะสม 
ทังทีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบียประชุม เงินเดือน 
และผลประโยชนที์เกียวขอ้งอืนๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท โดยพิจารณาภาระหนา้ที 
ความรบัผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจทีใกลเ้คียง
กัน เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและอนมุตัิ แลว้แตก่รณี 

4. ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบ 
หมายตามทีเห็นสมควร 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
ปฏิบัติงานตามหน้าทีได้รับมอบหมาด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบโปรง่ใส และใหค้วามเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลกั
กาํกับดูแลกิจการทีดี เพือประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้นักลงทุน 
และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายเป็นสาํคญั 

 
 

 
 
 

( นางสาวทิวาพร   กณัฑาสวุรรณ ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
ปี 2562 



บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 
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เรยีน ท่านผูถื้อหุน้  บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

 คณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท  ต ระห นั ก แล ะ เล็ ง เห็ น

ความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการทีดี และมุ่งมันทีจาํกาํกับ

ดแูลใหอ้งคก์รมีการดาํเนินงานและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการทีดี บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีการ

ใชส้ิทธิและมีหน้าทีดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมุกราย

อย่างเท่าเทียมกัน ทงัผูล้งทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้

ถือหุน้รายย่อย ในฐานะผูล้งทนุในตลาดหลกัทรพัย ์และในฐานะ

ของผู้ถือหุ้นซึงเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการ

กาํกับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สอดคลอ้งกับกฎหมายทีเกียวขอ้ง และเพือการกาํกับดูแลและ

ส่งเสริมใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินกิจการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที

ดี และพัฒนาระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรร

มาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ 

คณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ  ณ  วนัที  21 กมุภาพนัธ ์2563 
ประกอบดว้ย 

.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

.  น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 
กรรมการอิสระ / กรรมการคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

. น.ส.ปรมาภรณ ์  ปวโรจนกิ์จ 
กรรมการอิสระ / กรรมการคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

 ในการปฏิบัติหนา้ทีสาํหรบัปี คระทาํงานกาํกับ

ดูแลกิจการได้มีการประชุม เพือติดตามการดําเนินงาน และ

ปฏิบัติหน้าทีกําหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคระ

กรรมการบรษัิท ซงึมีสาระสาํคญัท่าจสรุปไดด้งันี 

1. คณะทาํงานฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติ 
คอรร์ปัชนัของบริษัทฯ และไดป้ระกาศใหทุ้กหน่วยงานทราบและ

ถือปฏิบัติ อีกทังได้ทําการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต

คอรร์ัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ได้

ติดตามการดาํเนินการตรามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั

ของทกุหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 

 

 

 

 
 

2. เพือใหฝ่้ายบรหิารปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ตา้น 

ทุจริตคอรร์ปัชัน คณะกรรมการไดท้บทวนแนวทางปฏิบติัในการ

ดาํเนินการเกียวกับของขวญัทีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลสาํคญั และแจง้เตือนไปยงัท่านคู่คา้ 

ลกูคา้ และผูม้ีสว่นเกียวขอ้งทางธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ 

3. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคระกรรมการบรษัิท มอบหมาย 

ตามทีเห็นสมควร 

 คณะทาํงานกาํกับดูแลกิจการมุ่งมันทีจะพัฒนาการ
ดาํเนินงานขององคก์รให้สอดคลอ้งกับนโยบายการกาํกับดูแล
กิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงให้ความสาํคัญเรืองการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชันในการ
สรา้งความเชือมนัแก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทีมีส่วน
สนบัสนนุใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยงัยนื 
 
 
 
 
 

( นายวโรกาส   ตาปสนนัทน)์ 
ประธานคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของคณะทาํงานกาํกับดแูลกจิการ  ปี 2562 



บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 
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เรยีน ท่านผูถื้อหุน้  บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล 
แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานบริหาร
ความเสียงเพือให้การบริหารและการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางทีดีและสอดคลอ้งต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั 

คณะทาํงานบริหารความเสียง  ณ  วันที  21 กุมภาพันธ์ 2563 

ประกอบดว้ย 

.  นายธิบดี  มงัคะลี 
ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

.  น.ส.ปรมาภรณ ์  ปวโรจนกิ์จ 
กรรมการคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

. น.ส.สนุทรี  นอ้ยนารถ 
กรรมการคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

 ในรอบปี 2562 คณะทํางานบริหารความเสียงได้

ปฏิบัติงานตามอาํนาจหนา้ที และความรบัผิดชอบตามกรอบ

การบริหารงานความเสียงทีไดก้าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น โดยจดั

ใหมี้การประชุมทงัสิน 2 ครงั  สรุปสาระสาํคญัของการประชุม

ไดด้งันี 

1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสียง 
โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึงครอบคลุมถึงความ
เสียงดา้นการเงินความเสียงด้านธุรกิจและการตลาด ความ
เสียงดา้นการลงทนุ รวมถึงความเสียงอืนๆ ทีจะมีผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานและชือเสียงของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย เป็นตน้ 
เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

2. กาํหนดเกณฑก์ารวดัความเสียงและเพดานความ 
เสียงทีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยยอมรบัได ้

3. พิจารณาความเสียงทีสาํคญัของบรษัิทฯ และบรษัิท 
ย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดบัความเสียงให้
อยู่ในระดบัทียอมรบัได ้
 

 
 
 
 

4. ดแูล  ติดตาม  ประเมินผล รวมทงัปรบัปรุงแผนการ 
ดาํเนินงาน เพือลดความเสียงอย่างต่อเนือง และเหมาะสมกับ
ภาวการณด์าํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบรหิาร 

ความสียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบตัิตามนโยบายทีกาํหนด 

6. รายงานการดาํเนินงานเพือลดความเสียงตอ่คณะ 
กรรมการบริษัทเป็นประจํา และในกรณีทีมีเรืองสําคัญซึง
กระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาํคัญ ซึงต้อง
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอย่างเรว็ 

7. ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบรษัิทฯ 
มอบหมายตามทีเห็นสมควร 
 จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น  คณะทํางาน

บริหารความเสียงมีความมันใจว่าการบริหารความเสียงของ

บริษัทมีความต่อเนืองและดําเนินไปอย่างมีประสิท ธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัหลกัและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ และเหมาะสมกับ

ธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคับทีเกียวขอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกิจอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

 
 
 
 
 
 
 

( นายธิบดี   มงัคะลี ) 
ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของคณะทาํงานบร ิหารความเสียง ปี 2562 



บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 
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เรยีน ท่านผูถื้อหุน้  บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล 
แคร  ์แอนด์ แล็บ จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตังคณะกรรมการ
บริหาร เพือใหก้ารบริหารงานและการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางทีดีและสอดคลอ้งต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั 

คณะกรรมการบรหิาร  ณ  วนัที  21 กมุภาพนัธ์  

1.  ดร. สิทธิวตัน ์  กาํกดัวงษ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
2.  น.ส.ปรมาภรณ ์  ปวโรจนกิ์จ 
กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
3.  นายธิบดี  มงัคะลี 
กรรมการบรหิาร 
4.  น.ส.รชันีพร  มกราวธุ 
กรรมการบรหิาร / ผูอ้าํนวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน / 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ไดป้ฏิบตัิงาน
ตามอํานาจหน้าที  และความรับ ผิดชอบตามกรอบการ
บรหิารงานทีไดก้าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น โดยจดัใหมี้การประชมุ
ทงัสิน 7 ครงั สรุปสาระสาํคญัของการประชมุ ไดด้งันี 

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์ 
แผนงาน โครงสรา้งองคก์ร รวมถึงโครงสรา้งการบริหารงาน
หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 
2562 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ
แข่งขนัของตลาดในปัจจุบันเพือใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิงขึน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพือพิจารณาอนมุตัิ 

2. วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี 
2562 และอาํนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บรษัิทย่อย ประจาํปี 2562 เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท 
 
 
 

 
 
 
 

พิจารณาอนมุตัิ รวมทงัพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรงบประมาณ
ประจาํปี การแกไ้ข เปลียนแปลง เพิมเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี ในกรณีทีมีความจาํเป็นเร่งด่วน และนาํเสนอต่อที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

3. ตรวจสอบและติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย 
และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทีกาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือตอ่สภาพการ
ดาํเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบและมติของทีประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอืมติทีประชมุผูถื้อหุน้ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  
และบริษัทย่อย ทีกาํหนดไวใ้ห้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีได้รับ
อนมุตัิ 

5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใชจ่้ายเงิน 
ลงทุนทีสําคัญๆ  ซึงได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2562 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามทีจะได้รับ
ม อ บ ห ม าย จ าก คณ ะก รรม ก า รบ ริ ษั ท ฯ  ห รื อ ต าม ที
คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติ และนําเสนอต่อที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหร้บัทราบ 
 

คณะกรรมการบรหิารไดป้ฏิบตัิหนา้ทีไดร้บัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ในการ
ปฏิบัติหนา้ทีอย่างรอบคอบระมัดระวังสมเหตุสมผลเพือทีจะ
พัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลตาม
เป้าหมายโดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและกาํกับดแูลกิจการบริหารกิจการของ
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและยงัยืนตอ่ไป 

 
 
 

( ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ)์ 
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการบร ิหาร  ปี 2562 
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เรยีน ท่านผูถื้อหุน้  บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบซึงได้รับการแต่งตังจาก

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระที มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน การบญัชีและ

การบรหิารธุรกิจ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ณ  วนัที  21 กมุภาพนัธ์  
1.  ผศ.ดร. ธนวรรธน ์  พลวิชยั 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4.  พล.ต. วสนัต ์  ทพัวงศ ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบั ติหน้าที ของปี  2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ทีทีไดก้าํหนดไวอ้ย่างรอบคอบและเป็น
อิสระและไม่มีขอ้จาํกัดในการไดร้บัทราบขอ้มูลดา้นต่างๆ ของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครงั โดย
ไดม้ีการหารือรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีในเรืองที
เกียวขอ้ง สรุปสาระสาํคญัดงันี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน  
ประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับ ผูส้อบบัญชื
โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทาํอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
เชือถือ ทนัเวลา และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 

2. สอบทานระบบควบคมุภายในเพือใหม้นัใจวา่ บรษัิทฯ  
มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความ
เสียงเหมาะสม รวมถึงการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือก่อใหเ้กิดการ
กาํกบัดแูล และมีการควบคมุภายในทีเพียงพอ 

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพือใหม้นัใจวา่การ 
ดาํเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานใหบ้รษัิทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบ 
 

 
 
 
 

ภายในทีมีความเป็นอิสระให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการ
ตรวจสอบประจาํปี งบประมาณสอบทานและพิจารณาเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวยสอบภายใน อัตรากําลังของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตัง โยกยา้ย 
เลิกจ้าง และประเมินผลกาปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

4. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรอืรายการทีอาจมี 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และกาํกบัดแูลนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรปัชัน 
เพือใหม้นัใจวา่บรษัิทไดป้ฏิบติัตามนโยบาย ทีกาํหนดไว ้

5. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในแต่ละปี ใหค้ณะกรรมการบริษัท รบัทราบ ซึง
กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัหนา้ทีครบถว้นตามทีไดร้ะบไุวใ้น
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. พิจารณา  คดัเลือกเสนอแตง่ตงั และเสนอคา่ตอบ 
แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและมีมติให้ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจาํปี 2562 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบัติหนา้ทีตามความ
รบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความรอบคอบและเป็น
อิสระอย่างสมบูรณ ์ทาํใหบ้ริษัทมีระบบควบคมุภายในทีเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ เพือประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทกุคน 
 
 
 
 

( ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทศัน  ์

บริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้น ําการให้บริการ การตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร  ์และการตรวจทางด้านสุขศาสตร์
อตุสาหกรรมแบบครบวงจรนอกสถานที ทีครอบคลมุการใหบ้รกิารทวัประเทศในมาตรฐานคณุภาพระดบัสากล 

พันธกิจ 

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยบริการทีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ แม่นยาํ เป็นไปตามหลกัวิชาการ และกฎหมาย 
เพือใหล้กูคา้เลือกใชบ้รกิารของบริษัท และบรษัิทย่อยเป็นอนัดบัแรก นอกจากนียงันาํเทคโนโลยีชนัสงู นวตักรรมทางการแพทยด์า้น
การตรวจสขุภาพ และนวตักรรมการตรวจสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอนัสงูสดุทงัผูร้บั และผู้
ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 

เป้าหมายการดาํเนินธ ุรกิจ 

จากประสบการณก์ารใหบ้ริการตรวจสขุภาพนอกสถานทีมามากกว่า 23 ปี จะนาํหลกัวิชาการ และประสบการณ ์พรอ้มทงั
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหเ้กิดคณุค่าในการตรวจสขุภาพ และสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทีเหมาะสม และมีคณุภาพสงูสดุ ดงัคาํมนั
ทีว่า “คุณธรรมนาํวิชาการ เชียวชาญดา้นอาชีวอนามยั” เพือใหเ้ป็นโรงพยาบาลดา้นการตรวจสขุภาพอาชีวเวชศาสตร ์และตรวจ
ทางดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมชนันาํ ทีมีผูร้บับรกิารตรวจสขุภาพนอกสถานทีทีมากทีสดุในประเทศไทย 

พัฒนาการทสีาํคัญของบร ิษัท  ในช่วงทผี่านมา สรุปได้ดังนี 

ปี 2539 : บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) จดัตงัขนึเมือวนัที 8 กรกฎาคม 2539 
ดว้ยทนุจดทะเบียนเรมิตน้จาํนวน 1.00 ลา้นบาท  

ปี 2540 : บริษัทไดเ้ขา้ลงทนุในบริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 โดยสว่นทีเหลือถือ
โดยกลุ่มประสิทธิดาํรง ทงันีแอคคิวฟาสไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิก



บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานประจาํปี 2562 46

 

เทคนิคการแพทย ์และมีวตัถปุระสงคใ์หบ้ริการตรวจวิเคราะหส์ิงส่งตรวจ (Specimen) จากผูว้่าจา้งทีเป็น
สถานพยาบาลทงัภาครฐั และเอกชน  รวมทงัคลินิกเทคนิคการแพทยต์า่งๆ 

ปี 2548 : แอคคิวฟาสดาํเนินการขยายธุรกิจอย่างตอ่เนืองไปสู่การใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มทงัใน และ
นอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจวดัสารมลพิษบรเิวณสถานประกอบการ การตรวจวดัคณุภาพปลอ่ง
ระบาย และการตรวจวดัคุณภาพนาํอุปโภคและบริโภค รวมถึงนาํทิง นาํผิวดิน เป็นตน้ โดยแอคคิวฟาส
ได้รับใบอนุญาตขึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม 

 : เมือวนัที 20 มิถนุายน 2548 บริษัทเพิมทนุจดทะเบียนจาก 1.00 ลา้นบาท เป็น 4.00 ลา้นบาท  แบ่งเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยหลงัการเพิม
ทนุจดทะเบียนครงันี กลุ่มผูถื้อหุน้ครอบครวัประสิทธิดาํรงยงัคงถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน
ของบรษัิท 

ปี 2551 : บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท อินเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์จาํกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.00 และถือหุน้โดยกลุ่ม
ประสิทธิดาํรงในสว่นทีเหลือ เพือประกอบธุรกิจจาํหน่ายวสัดภุณัฑ ์เคมีภณัฑ ์และอปุกรณท์างการแพทย ์
เช่น เครอืงกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ (Automated External Defibrillator) เป็นตน้ 

ปี 2553 : เมือวนัที 30 เมษายน 2553 บริษัท อินเตอรเ์มดวสัดภุณัฑ ์จาํกดั เพิมทนุจดทะเบียนจาก 1.00 ลา้นบาท 
เป็น 4.00 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม โดยหลงัการเพิมทนุจดทะเบียนครงันี บริษัทถือหุน้ในอินเตอรเ์มดวสัดภุณัฑเ์พิมขึนเป็นรอ้ย
ละ 81.50 ของทนุจดทะเบียน 

ปี 2554 : บริษัทได้ยกระดับการให้บริการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมทังในและนอกสถานที โดยบริษัทได้รับ
ใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเนน้การใหบ้ริการตรวจ
สขุภาพ ซงึผ่านการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ 

 : เมือวนัที 2 ธันวาคม2554 บริษัทเพิมทนุจดทะเบียนจาก 4.00 ลา้นบาท เป็น 5.00 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
เดิม โดยหลังการเพิมทุนจดทะเบียนครังนี กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครวัประสิทธิดาํรงยังคงถือหุ้นรอ้ยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

ปี 2555 : บริษัทย่อยยังได้เล็งเห็นถึงความสาํคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นาํระบบ ISO 9001:2008 มา
ประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจัดการหอ้งปฏิบัติการ เพือเป็นการสรา้งความเชือมัน และการสรา้งความพึง
พอใจใหก้ับผูร้บับริการ ทาํใหม้ันใจไดว้่าบริษัทย่อย มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผูที้
รบัผิดชอบในทุกขันตอนของการปฏิบัติงาน เพือพัฒนาการทาํงานส่วนหอ้งปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานระดบัสากล 

ปี 2558 : เมือวนัที 12 มีนาคม 2558 บริษัทมีการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบริษัท โดยเพิมสดัส่วนการลงทนุใน    แอคคิว
ฟาส และอินเตอรเ์มดวสัดภุณัฑเ์ป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทงั 2 บรษัิทตามลาํดบั และบรษัิทเพิม
ทนุจดทะเบียนจาก 5.00 ลา้นบาท เป็นประมาณ 5.83 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 58,304 หุน้ 
มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของแอคคิวฟาส และอินเตอรเ์มดวสัดภุณัฑ ์

 : เมือวนัที 20 มีนาคม 2558 กลุ่มผูถื้อหุน้ครอบครวัประสิทธิดาํรง ทาํการขายหุน้ทีถืออยู่ในบริษัท จาํนวน 
49,559 หุน้ ใหแ้ก่กลุ่มผูล้งทนุใหม่ 6 ราย ทาํใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของครอบครวัประสิทธิดาํรง ลดลงเหลือ
รอ้ยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน เพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินการ บริหารจัดการระบบควบคุม
ภายใน โดยราคาทีทาํการซือขาย คิดจากมูลค่าทางบัญชี (Book value) จากงบการเงินภายในปี 2557 
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ทังนีมูลค่าการซือขายหุน้ทังสิน เป็นจาํนวน 68.74 ลา้นบาท ซึงกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมและกลุ่มผูถื้อหุน้ใหม่
ไม่ไดมี้ความเกียวขอ้งกนั 

ปี 2559 : บรษัิทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอรเ์มดวสัดภุณัฑเ์มือวนัที 30 ธนัวาคม 2559 สืบเนืองมาจากการ
ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายวสัดภุณัฑ ์เคมีภณัฑ ์และอปุกรณท์างการแพทยไ์ม่ประสบความสาํเรจ็มากนกั และ
อินเตอรเ์มดวสัดภุณัฑมี์รายไดจ้ากการขายลดลง 

ปี 2560 
 
 
 
 

: ในเดือนกนัยายน บริษัทย่อยยงัไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในมาตรฐานการจดัการในหอ้งปฏิบติัการระดบั
สากล จึงไดข้อรบัรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 มาใชใ้นการปฏิบัติงานภายในหอ้งปฏิบัติการ เพือ
เป็นการสรา้งความเชือมนั และการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร ทาํใหม้นัใจไดว้่า มีระบบควบคมุ 
ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั โดยมีผูที้รบัผิดชอบในทุกขนัตอนของการปฏิบัติงาน เพือพัฒนาการทาํงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล 

 : ในวนัที 1 กนัยายน  มีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2560 มีมติเพิมทนุจดทะเบียนบริษัท โดยเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จากทุนจดทะเบียน 5.83 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 80.00 ลา้นบาท เป็นหุน้จาํนวน 
800,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไว ้100 บาทตอ่หุน้ 

 : ในวนัที 1 ธันวาคม โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการเปลียนแปลงโดยกลุ่มประสิทธิดาํรง คือนายนิมิต 
ประสิทธิดาํรง และนางวนิดา ประสิทธิดาํรง ขายหุน้ใหแ้ก่ดร.สิทธิวัตน ์กาํกัดวงษ์ จาํนวน 63,997 หุน้ 
และนางสาว วิมาลา สกุลบุญราศี จาํนวน 15,999 หุน้ ทาํใหก้ลุ่มประสิทธิดาํรงมีสดัส่วนการถือหุน้ใน
บรษัิทลดลงเหลือรอ้ยละ 5 ทงันีมลูคา่การซือขายหุน้ทงัสิน เป็นจาํนวน 40.00 ลา้นบาท 

ปี 2561 : ในวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 2/2561 ของบริษัทมีมติอนมุติัการเพิมทนุจด
ทะเบียนจาก 80 ลา้นบาท เป็น 107.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนทีเรียกชาํระแลว้ 80 ลา้นบาท 
และหุน้ทียังไม่เรียกชาํระจาํนวน 27.5 ลา้นบาท เพือรองรบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน (IPO) มูล
คา่ทีตราไว ้0.50 บาทตอ่หุน้ และมีมติแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั 

 : ในวนัที 3 กนัยายน 2561 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการเปลียนแปลงโดยนายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง 
ขายหุน้ใหแ้ก่ดร.สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์ จาํนวน 3,299,600 หุน้ ทาํใหน้ายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง มีสดัส่วน
การถือหุน้ในบรษัิทลดลงเหลือรอ้ยละ 2.94 ทงันีมลูคา่การซือขายหุน้ทงัสิน เป็นจาํนวน 8.25 ลา้นบาท 

 : ในเดือนตุลาคม บริษัทย่อยได้รับการต่ออายุมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการจากเดิม ISO 
9001:2008 เป็น ISO 9001 : 2015 ซงึลกูคา้บางรายไดร้ะบเุป็นขอ้กาํหนดมาตรฐานของบริษัทในการรบั
งาน จงึเป็นการเพิมความสามารถในการรบังานของบรษัิทมากขนึ 

ปี 2562 : ในเดือน ตุลาคม 2562 บริษัทมีการรว่มลงนาม ในสญัญาส่วนแบ่งรายได ้ภายใตโ้ครงการตรวจสขุภาพ
คัดกรองความเสียง กับโรงพยาบาลทีเป็นสมาชิกประกันสังคม 2 แห่ง โดยใหส้ามารถเริมใหบ้ริการได้
ตงัแต ่1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2565 

 : หอ้งปฎิบัติการของกลุ่มบริษัทไดร้บัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ดา้นหอ้งปฎิบัติการ
ทางการแพทย ์จากสาํนักมาตรฐานหอ้งปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชนใ์นการเขา้
ประมลูงานบางสถานประกอบการทีมีขอ้กาํหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎิบติัการ 

:      ในวนัที 26 ธนัวาคม 2562 บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน)  
         ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(MAI) โดยใชชื้อย่อหลกัทรพัยว์า่ (IMH)  
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นายสิทธิวัตน ์  กาํก ัดวงษ  ์ + 

 นางสาวปรมาภรณ ์            

 ปวโรจน ์ก ิจ

 นายเสถียร  พรยืนยง +  

  นาง กานดา  พรยืนยง นางสาว วิมาลา  สกุลบุญราศี นาย สุวิทย  ์ ตันติส ุทร นาย อํานาจ  ประสิทธิดํารง อ ืนๆ

48.43% 18.60% 3.72% 1.49% 0.70% 27.06%

99.99%

บริษัท  ฯ

แอคคิวฟาส

โครงสร้างกลุ่มบร ิษัท ณ วันท  ี31  ธันวาคม  2562

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษัิทย่อย 

บรษัิทย่อยจดัตงัขนึเมือวนัที 20 มีนาคม 2540 โดยปัจจบุนัดาํเนินกิจการใหค้าํแนะนาํ ปรกึษา และใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพ
สิงแวดลอ้ม (Environment Monitoring Services) โดยจะเนน้ใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงงาน 
และสาํนักงาน เช่น แสง เสียง ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคมี บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพนาํ บริการตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัวไป และอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ สามารถใหบ้ริการตรวจวดัคุณภาพ
สิงแวดลอ้มทังใน และนอกสถานที ดว้ยทีมงานทีมีความรูท้างดา้นสิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพรอ้มดว้ย
เครอืงมือ อปุกรณ ์และหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหที์ไดม้าตรฐาน 

 
 

100.00% 

บร ิษัท  โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร  ์แอนด  ์แลบ็ จาํกัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 107.50 ลา้นบาท 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย ์ดา้นอาชีวเวชศาสตร ์เช่น การตรวจสขุภาพ
ประจาํปี การตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน และการฉีดวคัซีน เป็นตน้ 

บรษัิท แอคคิวฟาสแลบ็ เซ็นเตอร ์จาํกดั 
ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้3 ลา้นบาท 

ธุรกิจใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มทงัใน และนอกสถานประกอบการ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ แบง่เป็น 2 ธุรกิจประกอบดว้ย (1)ใหบ้รกิารทางการแพทย ์(2) ใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม  

โครงสร ้างรายได้ในปี 2559–2562มีรายละเอ ียด ดังนี 

โครงสร ้างรายได  ้
ดาํเนิน 

การโดย 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 

1. รายได้จากธุรกิจใหบ้ร ิการทางการแพทย  ์          

-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพประจาํปี/1 บรษิัท 188.09 64.82 149.93 53.97 152.03 47.08 156.78 48.55 

-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน บรษิัท 33.66 11.60 36.87 13.27 43.07 13.34 43.08 13.34 

-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแรงงานตา่งดา้ว บรษิัท 13.22 4.56 8.34 3.00 29.16 9.03 15.18 4.70 

-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีดวคัซีน บรษิัท 7.51 2.59 30.30 10.91 27.33 8.46 46.91 14.53 

-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ืนๆ/2 บรษิัท 11.30 3.89 7.27 2.62 10.96 3.39 14.48 4.48 

2. รายได้จากธุรกจิใหบ้ร ิการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม          

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั  

บรษิัทย่อย 16.70 5.76 20.92 7.53 22.10 6.84 19.60 6.07 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มอืนๆ/3 บรษิัทย่อย 15.03 5.18 19.57 7.04 35.61 11.03 27.62 8.55 

3. รายได้อ ืน   4.67 1.61 4.62 1.66 2.66 0.82 2.69 0.83 

รวมรายได  ้  290.18 100.00 277.82 100.00 322.92 100.00 336.61 100.00 

ทีมา : ขอ้มลูจากบรษิัท 

หมายเหต ุ/1ประกอบดว้ยรายไดก้ารตรวจสขุภาพประจาํปี และรายไดจ้ากการตรวจสขุภาพปัจจยัเสียง 

 /2 บรกิารทางการแพทยอ์ืนๆ:  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแพทย ์ตรวจรกัษาคนไขน้อก (OPD) สาํรวจโรงงานและบรกิารจดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ทีเกียวขอ้งกบัการแพทย ์เป็นตน้ 

 /3 ตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มอืนๆ: รายไดจ้ากการตรวจคณุภาพนาํ รายไดจ้ากการตรวจสภาพอากาศปลอ่งระบายและรายไดจ้ากการตรวจสภาพบรรยากาศทวัไป  เป็นตน้ 
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ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบร ิการ  

ธุรกิจใหบ้ร ิการทางการแพทย  ์(Hospital Services) 

บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ดาํเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางดา้นอาชีวเวช

ศาสตร ์ซงึมีการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพประจาํปี การตรวจสขุภาพปัจจยัเสียง และการตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน ดว้ยทีมแพทยท์ีมีความเชียวชาญและ

ประสบการณใ์นสาขาทีเกียวขอ้ง พรอ้มดว้ยเครืองมือและอปุกรณท์างการแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการทีไดม้าตรฐาน สามารถใหบ้ริการตรวจสขุภาพทงั

ในและนอกสถานทีครอบคลุมทวัประเทศ ผ่านรถเอ็กซเ์รยพ์รอ้มทีมแพทยแ์ละพยาบาลเคลือนที โดยมีสาขาสาํนักงานใหญ่ทีถนนบางแวก จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทงัสินจาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาราชพฤกษ ์(ทีตงัสาํนกังานใหญ่) ปทมุธานี พระนครศรอียธุยา ชลบรุ ีและระยอง 

นอกจากนี บริษัทยังใหบ้ริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว การตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) ใหบ้ริการฉีดวคัซีน และ

ใหบ้ริการอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบืองตน้และการช่วยฟืนคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลกัสตูรอืนๆ เป็น

ตน้ 

รายได้จากการใหบ้ร ิการทางการแพทยแ์ยกสาขา 

รายได้จากการใหบ้ร ิการ  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลบ. ร ้อยละ ลบ. ร ้อยละ ลบ. ร ้อยละ ลบ. ร ้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 253.78  100.00 232.71  100.00 262.55 100.00 286.70 100.00 

รายไดจ้ากสาขาย่อย/1 39.17  15.43   63.60  27.33 91.57 34.88 28.25 9.85 

หมายเหต ุ: /1สาขาชลบรุ ีสาขาระยอง สาขาปทมุธานี และสาขาอยธุยา 

โดยขนัตอนการใหบ้ริการตรวจสขุภาพของบริษัทนนั เมือดาํเนินการเก็บสิงส่งตรวจแลว้ บรษัิทจะทาํการวิเคราะห ์ออกผลการตรวจสขุภาพ

ตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และส่งผลให้บริษัทลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันทีเขา้ให้บริการตามความ

เหมาะสมของจาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร ในกรณีลกูคา้เป็นบคุคลทวัไปและมีรายการตรวจสขุภาพทีไม่ซบัซอ้น เช่น การใหบ้รกิารตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน

จะสามารถรอรบัผลไดภ้ายในวนันนัหรอืสามารถสง่ผลใหก้บัลกูคา้ทางไปรษณีย ์

ลักษณะการใหบ้ร ิการแบ่งตามประเภทการใหบ้ร ิการได้ ดังนี 

1) บร ิการตรวจสุขภาพประจาํปี 

บริษัทใหบ้ริการตรวจสขุภาพประจาํปีแก่ลกูคา้ภาครฐัและเอกชนทงัในและนอกสถานที ตามสถานทีทีลกูคา้กาํหนด ดว้ยโปรแกรมตรวจ

สขุภาพทีหลากหลายตามแต่ละช่วงอาย ุทงันี บรษัิทมีโปรแกรมตรวจสขุภาพพืนฐาน 4 โปรแกรม ซงึไดร้บัการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการ

บริการครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสียง รวมถึงสามารถปรบัเปลียนโปรแกรมใหเ้หมาะสมตามแต่ทีลูกคา้กาํหนด ประกอบกับบริษัทยังมี

โปรแกรมตรวจสขุภาพพิเศษเพิมเติม เช่น โปรแกรมตรวจเลือดหาสารบ่งชีมะเรง็ โปรแกรมตรวจเตรียมความพรอ้มการมีบตุร โปรแกรมตรวจเฝา้ระวงั

โรคกระดกูพรุน และโปรแกรมตรวจติดตามภาวะการอกัเสบจากอนมุลูอิสระ เป็นตน้ อนึงโดยทวัไปผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมีสวสัดิการขนัพืนฐาน

ในการตรวจสขุภาพประจาํปีใหแ้ก่ลกูจา้ง  

ทังนี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฏหมายใหค้วามสาํคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจา้ง โดยกาํหนด

หลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการมีหนา้ทีจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพใหแ้ก่ลกูจา้งทีมีลกัษณะการทาํงานทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียงตอ่สขุภาพของลกูจา้ง ดงันี 

บรกิารตรวจสขุภาพปัจจยัเสียง 

บริษัทใหบ้ริการตรวจสขุภาพลกูจา้งทีมีรายการตรวจตามทีกฎหมายกาํหนด โดยเป็นการตรวจสขุภาพลกูจา้งทีมีการปฏิบติังานทีมีความ

เสียงเกียวกับ สารเคมีอนัตราย เชือไวรสั แบคทีเรีย และกัมมนัตภาพรงัสี รวมถึงลูกจา้งทีปฏิบติังานในสถานประกอบการทีมี ความรอ้น ความเย็น 

ความสันสะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดลอ้มอืนทีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูป้ฏิบัติงาน ซึงจะเป็นการตรวจหาระดับสารเคมีในเลือด ตรวจ

สมรรถภาพการไดย้ินและปอด เป็นตน้ ทงันี ผูป้ระกอบการมีหนา้ทีจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพลกูจา้งภายใน 30 วนั นบัตงัแตร่บัลกูจา้งเขา้มาปฏิบติังาน 
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และตรวจสุขภาพลูกจา้งครงัต่อไปอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั โดยตอ้งเป็นแพทยท์ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอาชีวเวชศาสตรเ์พือ

ประเมินภาวะสขุภาพและความพรอ้มในการปฏิบติังานทงันี กลุม่ลกูคา้หลกัสว่นใหญ่จะเป็นโรงงานอตุสาหกรรม  

ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                 

    

2) บร ิการตรวจสุขภาพก่อนเข ้างาน  

บรษัิทใหบ้ริการตรวจสขุภาพก่อนเขา้งานซงึมีรายการตรวจทีแตกตา่งตามแตท่ีลกูคา้กาํหนดเพือประเมินภาวะสขุภาพและความพรอ้มก่อน

เขา้ปฏิบติังาน ทงันี กลุ่มลกูคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอตุสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลกูคา้จะเขา้รบับริการผ่านสาขาย่อยของบริษัททีตงัอยู่บริเวณ

นิคมอตุสาหกรรม  

ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

                                       

3) บร ิการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

บรษัิทใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้วซงึมีรายการตรวจตามแต่ทีกฎหมายกาํหนดเพือประเมินภาวะสขุภาพและเพือขอใบอนญุาต

ทาํงานครงัแรกหรือเพือต่อใบอนุญาตทาํงานรายปี ทงันี กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานทีบริษัทประมูลมาจาก
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โรงพยาบาลรฐับาล โดยผูป้ระกอบการจะลงทะเบียนแรงงานต่างดา้วทีเขา้รบัการตรวจ และเขา้รบัการตรวจสขุภาพตามพืนทีทีโรงพยาบาลรฐับาล

กาํหนด ซงึจะเป็นการตรวจคดักรองเบืองตน้ เช่น โรคเทา้ชา้ง และวณัโรคปอด เป็นตน้  

ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

                               

 

4) บร ิการฉ ีดวัคซ ีน  

บรษัิทใหบ้รกิารฉีดวคัซีนเช่น วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ ์(Quadrivalent Influenza Vaccine) วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3 สายพนัธุ ์ (Trivalent 

Influenza vaccine) วคัซีนไขเ้ลือดออก (Dengue Vaccine) วคัซีนมะเรง็ปากมดลกู (Cervical Cancer Vaccine, Gardasil)  วคัซีนไวรสัตบัอกัเสบบี 

(Hepatitis B Vaccine)  และวคัซีนไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid vaccine) เป็นตน้ เพือเป็นการเสริมสรา้งภูมิคุม้กนั โดยจะเป็นการใหบ้ริการพรอ้มกับการ

ออกตรวจสุขภาพประจาํปีหรือในบางครงัจะเป็นการใหบ้ริการฉีดวคัซีนโดยเฉพาะ ทังนี ผูเ้ขา้รบับริการเป็นลูกคา้ทงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและ

สาํนกังาน โดยบรษัิทจะมีทีมพยาบาลและบคุลากรมืออาชีพในการใหบ้รกิารฉีดวคัซีน 

ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

                          

5) บร ิการทางการแพทยอ์ ืนๆ  

5.1) บร ิการตรวจร ักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) 

บริษัทใหบ้ริการตรวจรกัษาผูป่้วยนอก โดยจะเป็นการใหบ้ริการตรวจรกัษาอาการเจ็บป่วยทวัไป ทังเรือรงัและเฉียบพลัน เช่น อาการไข ้

ปวดศีรษะ ภมูิแพ ้ปวดทอ้ง และทอ้งเสีย เป็นตน้ และหากเป็นอาการป่วยทีซบัซอ้นยิงขึนจะส่งต่อไปใหโ้รงพยาบาลอืน ทงันี ผูเ้ขา้รบับริการส่วนใหญ่

จะเป็นลกูคา้ทวัไป บรเิวณนิคมอตุสาหกรรมซงึตงัอยู่ใกลก้บัสาขาของบรษัิท 
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ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

                      
 

5.2) บร ิการทเีกียวข ้องกับการแพทยอ์ ืนๆ  

บรษัิทใหบ้รกิารทีเกียวขอ้งกบัการแพทยอ์ืนๆดงันี 

- บริษัทใหบ้ริการแพทยส์าํรวจโรงงาน ซึงเป็นบริการสาํหรบักลุ่มลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยจะเป็นการเดินสาํรวจโรงงาน

ของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเพือประเมินดคูวามเสียงจากสิงคกุคามทีผูป้ฏิบติังานสมัผสัและนาํขอ้มูลความเสียงดงักล่าวไปออกแบบโปรแกรมการตรวจ

สขุภาพไดต้รงตามความเสียงของผูป้ฏิบติังาน 

- บริษัทใหบ้ริการแพทยป์ระจาํหอ้งพยาบาลสาํหรบับริษัทลูกคา้ บริษัทสามารถส่งแพทยป์ระจาํหอ้งพยาบาลในบริษัทลูกคา้ ซึงเป็น

สวสัดิการดแูลใหแ้ก่ลกูจา้ง ซงึทาํการตรวจวินิจฉยัเบืองตน้และสงัยาใหแ้ก่ลกูจา้งของบรษัิท 

- บรษัิทใหบ้รกิารอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ทีเกียวขอ้งกบัการแพทย ์เช่น หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบืองตน้และการช่วยฟืนคืนชีพ (First Aid 

and Cardiopulmonary Resuscitation) หลกัสูตรรูจ้ักและเขา้ใจโรคเรือรงัทีไม่ติดต่อ หลักสูตรสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุขกับอินเตอรเ์มด หลักสูตรเสริม

พลงั-สรา้งสขุภาพ หลกัสตูรโรคจากการทาํงานในสาํนกังาน และหลกัสตูรความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

- รายไดจ้ากโครงการของ สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”) คือ รายไดท้ีบริษัทใหส้่วนลดแก่ลกูคา้ทีมีสิทธิในการเบิก

รายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลงัจากนันบริษัททาํเรืองเบิกเงินส่วนลดดงักล่าวกับ สปสช. โดย สปสช. มีโครงการสรา้งเสริม

สขุภาพและป้องกนัโรคโดยใหส้วสัดิการแก่บุคคลทวัไปตามขอ้กาํหนดของโครงการซงึสามารถเบิกค่าใชจ่้ายในการตรวจสขุภาพบางรายการได ้เช่น 

การตรวจนาํตาลในกระแสเลือด (Fasting Blood Sugar) การตรวจระดบัไขมนัในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 

(Pap Smear) เป็นตน้ ซงึบรษัิทไดเ้ขา้รว่มโครงการดงักลา่วกบั สปสช.  
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ข ันตอนการใหบ้ร ิการ  

ในการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ บรษัิทจะมีขนัตอนการใหบ้รกิารหลกัๆ ดงันี 

 

ธุรกิจใหบ้ร ิการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 

บริษัทย่อยดาํเนินกิจการใหค้าํแนะนาํ ปรกึษา และใหบ้ริการตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้ม (Environment Monitoring Services) โดยจะ

เนน้ใหบ้ริการตรวจวดัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและสาํนกังาน เช่น แสง เสียง ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคมี เป็นตน้ บริการ

ตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนาํ บริการตรวจวดัคณุภาพบรรยากาศทวัไป และการใหบ้ริการตรวจวดั

คุณภาพสิงแวดลอ้มอืนๆ นอกจากนี บริษัทย่อยยงัใหบ้ริการตรวจวดั เก็บตวัอย่าง และวิเคราะห ์ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยหลงัจากทีบริษัทย่อยเขา้ตรวจแลว้เสรจ็จะจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพสิงแวดลอ้ม

และจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ตอ่ไป 

บรษัิทย่อยขนึทะเบียนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมและไดร้บัการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรม

วิทยาศาสตรบ์รกิาร โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะมีการกาํหนดวิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์รวมไปถึงอปุกรณท์ีใชใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานพรอ้มทงั

ใหม้ีการสอบเทียบอปุกรณท์ีใชใ้นการตรวจวดัและการวิเคราะหผ์ลจากองคก์รภาครฐัและเอกชน อนึง บริษัทย่อยสามารถใหบ้ริการตรวจวดัคณุภาพ

สิงแวดลอ้มตามพืนทีทีลกูคา้กาํหนดครอบคลมุทวัประเทศ ดว้ยทีมงานทีมีความรูท้างดา้นสิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัพรอ้มดว้ย

เครอืงมือและอปุกรณ ์และหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหท์ีไดม้าตรฐาน  

ลักษณะการใหบ้ร ิการแบ่งตามประเภทการใหบ้ร ิการ  ดังนี 

1) บร ิการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทย่อยใหบ้ริการตรวจวดัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและสาํนกังานแก่ลกูคา้ภาครฐัและเอกชน โดยสามารถ

ตรวจวดัแสงสว่าง เสียง ความรอ้น ฝุ่ นละออง และสารเคมี โดยประกาศของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานมีการออกกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

และกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมีการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างนอ้ย 1 ครงัตอ่ปี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์กีาํหนด โดยแบง่ไดด้งันี 

ความรอ้น : ผูป้ระกอบการมีหนา้ทีควบคมุและรกัษาระดบัความรอ้นภายในสถานประกอบกิจการตามลกัษณะงานทีเหมาะสม 

แสงสว่าง : ผู้ประกอบการมีหน้าทีจัดให้สถานประกอบการมีแสงสว่างทีเหมาะสม กรณีทีมีแสงจ้าเกินไปผู้ประกอบการต้องจัดให้

ผูป้ฏิบติังานสวมใส่อปุกรณค์วามปลอดภัย และในกรณีทีลกูจา้งทาํงานในสถานทีมืด ทึบ และคบัแคบ ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้ีอุปกรณช่์วยส่อง

สวา่งใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงาน เป็นตน้ 
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เสียง : ผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมระดับเสียงไม่ใหผู้ป้ฏิบัติงานไดร้บัเสียงในบริเวณสถานทีประกอบกิจการ เช่น เสียงกระทบหรือเสียง

กระแทก และผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้ีการควบคมุใหร้ะดบัเสียงทีผูป้ฏิบติังานไดร้บัแต่ละวนัไม่เกินมาตรฐานกาํหนด กรณีทีสถานประกอบกิจการมี

ระดบัเสียงเกินกวา่มาตรฐานกาํหนดผูป้ระกอบการตอ้งใหผู้ป้ฏิบติังานหยดุปฏิบติัหนา้ทีจนกวา่จะมีการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสรจ็ 

 ฝุ่ นละออง : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในสถานประกอบการ เช่น ในโรงงาน

อตุสาหกรรมทีมพีืนทีทีมีการเผาไหม ้มีการใชน้าํมนัเตา ถ่านหิน เชือเพลิงชีวมวล และโรงงานอตุสาหกรรมเหลก็ อลมูิเนียมทีมีการถลงุ การหลอ่หลอม 

และการรดีดงึ เป็นตน้ 

 สารเคมี : ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้ีการตรวจวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในสถานประกอบการ เช่น แอมโมเนียใชใ้น

อตุสาหกรรมอาหารและเครอืงดืม ไซลีนและโทลอูีนใชใ้นอตุสาหกรรมผลิตชินสว่นรถยนต ์เป็นตน้  

ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

                    

 

 

             

2) บร ิการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อมอืนๆ  

เริมแรกบริษัทย่อยมีการให้บริการตรวจวัดดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานเป็นหลัก ต่อมาบริษัทย่อยมีการขยายการ

ใหบ้ริการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนืองเพือใหม้ีบริการครบวงจรมากยิงขึน เช่น การตรวจคุณภาพอากาศในปล่องระบาย การตรวจ

คณุภาพนาํ และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทวัไป โดยเป็นขอ้กาํหนดของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

และการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซงึผูใ้หบ้รกิารตรวจวดัตอ้งไดร้บัใบอนญุาต และเป็นผูท้ีขึนทะเบียนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมดว้ย โดยมี

รายละเอียดดงันี 

 

ตรวจวดัฝุ่ นละออง ตรวจวดัความรอ้น 
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2.1) บร ิการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 

บริษัทย่อยใหบ้ริการตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบาย ตามสถานทีทีลกูคา้กาํหนดครอบคลุมทวัประเทศโดยสามารถตรวจวดัสาร

มลพิษไดก้ว่า 24 รายการ เช่น การวดัปริมาณฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) การวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide) การวดั

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(Oxides of Nitrogen) การวดัสารเคมี โลหะ และก๊าซอืนๆ โดยกระทรวงอตุสาหกรรมไดก้าํหนดวิธีการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน

ของสารตา่งๆ อา้งอิงหลกัการขององคก์รอนรุกัษส์ิงแวดลอ้มแห่งประเทศอเมรกิาทีกาํหนดไวห้รอืวิธีการอืนทีกรมโรงงานเห็นชอบ  

ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

            
ตรวจวดัอากาศในปลอ่งระบาย 

2.2) บร ิการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทวัไป 

บริษัทย่อยใหบ้ริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทัวไป  โดยคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมีการออกประกาศ เกียวกับคุณภาพ

บรรยากาศทวัไป ความดงัของเสียงและระดบัเสียงรบกวนรอบโรงงาน โดยผูม้ีหนา้ทีรายงาน คือโรงงานอตุสาหกรรม หรือกิจการสถานประกอบการที

อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยายกาศทวัไป โดยจะมีการตรวจวดัก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดก๊์าซไนโตรเจนไดออกไซดก๊์าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซดต์ะกวั และฝุ่ นละอองขนาดตา่งๆ เป็นตน้ 

2.3) บร ิการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนาํ 

บรษัิทย่อยใหบ้รกิารตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนาํ ระบบบาํบดันาํเสียในโรงงานและสาํนกังาน แก่ลกูคา้ภาครฐัและเอกชน โดยสามารถตรวจ

วิเคราะหค์ณุภาพนาํทีอปุโภคและบริโภค นาํทิง นาํผิวดิน ทงัทางกายภาพ ทางเคมีและทางจลุชีววิทยา ซงึบรษัิทย่อยสามารถตรวจสารต่างๆไดถ้ึง 24 

รายการ ตามใบอนุญาต เช่น การตรวจวดัความเป็นกรดและด่าง (pH) การตรวจวดัค่า บีโอดี (BOD) การตรวจวดัค่า ซี โอ ดี (COD) การตรวจวดั

ปริมาณของแข็งแขวนลอย(SS)การตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide)ปรอท (Hg) ตะกวั (Pb) และการตรวจโลหะหนกัอืนๆ เป็นตน้โดยโรงงานอตุสาหกรรม

จะใชน้าํในกระบวนการผลิตหรือการใชก้บัเครืองจักร ซึงกระบวนการบาํบดันาํก่อนปล่อยนาํออกอาจมีสารต่างๆเจือปน เช่น โรงงานผลิตแบตเตอรี

รถยนต ์และโรงงานผลิตชินสว่นรถยนต ์เป็นตน้ 
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ตัวอย่างการใหบ้ร ิการ  

          

2.4) บร ิการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อมอืนๆ  

บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 

Assessment หรือ EIA) ซึงจะตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มในรายการทีบริษัทย่อยมีใบอนุญาตในการตรวจ โดยจะทาํการวิเคราะหต์ามมาตรการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มของลกูคา้แตล่ะราย และจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้มใหแ้ก่ลกูคา้ 

 บริษัทย่อยใหบ้ริการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพดิน ซงึเป็นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ภาครฐัและเอกชน โดยจะเป็นการเก็บตวัอย่างดินเพือศกึษา

ปรมิาณโลหะหนกับรเิวณผิวดินและเปรยีบเทียบวา่เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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การตลาดและสภาวะการณแ์ข ่งข ัน 
กลยุทธใ์นการแข ่งข ัน  

ธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มมีการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสงู ดงันนั บริษัทและบริษัทย่อย 
จงึมีกลยทุธก์ารแข่งขนัทีมิใช่การแข่งขนัทางดา้นราคา แต่มุ่งเนน้พฒันาคณุภาพในการใหบ้ริการเป็นหลกัเพือเพิมขีดความสามารถการแข่งขนั
ในระยะยาว ดงันี 

 ประสบการณ ์ความชาํนาญในการใหบ้ร ิการภายใต้ราคาทเีหมาะสม 

จากการทีบริษัทและบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการตรวจสขุภาพมานานกว่า 23 ปี และการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม
มานานกวา่ 14 ปี ปัจจบุนั บรษัิทและบรษัิทย่อยสามารถใหบ้รกิารตรวจสขุภาพและบรกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มทีครบวงจร ทงันี บรษัิท
ถือเป็นผูใ้หบ้ริการตรวจสขุภาพทีสาํคญั โดยพิจารณาจากจาํนวนคนทีเขา้รบับริการตรวจสขุภาพกบับริษัทต่อปี เนืองจากลกูคา้ส่วนใหญ่ของ
บรษัิทจะเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการทีมีสาขาจาํนวนมาก เช่น บริษัท ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) บรษัิท 
ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง จาํกดั บริษัท ซีพี ออลล ์ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร ์จาํกดั  บริษัท เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไพโอ
เนียร ์อีเล็คโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ บริษัท คิงเพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) ซึงทาํใหบ้ริษัทต่างจากโรงพยาบาลทวัไปทีเนน้ใหบ้ริการ
ตรวจสขุภาพแก่ลกูคา้บคุคลทวัไปทีมีราคาต่อคนค่อนขา้งสงู ส่งผลใหบ้ริษัทมีประสบการณแ์ละความชาํนาญสงูในการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ
ใหก้ับพนักงานจาํนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทังบริษัทสามารถใหบ้ริการในงานทีตอ้งมีการตรวจต่อเนืองในหลายๆพืนที ผ่านรถเอ็กซเ์รย ์
จาํนวน 13 คนั หรอืสาํหรบัลกูคา้ทีมีสาํนกังานตงัอยู่ทวัประเทศ โดยบริษัทมีสถิติในการใหบ้ริการตรวจสขุภาพสงูสดุในปี 2561 และ ปี 2562 
ไดถ้ึง 5,000 คนต่อวนั และ 4,900 คนต่อวนั ตามลาํดบั และปี 2562 ใหจุ้ดใหบ้ริการตรวจสขุภาพสงูสดุ 31 จุดต่อวนั โดยปี 2562 ผูบ้ริหารมี
กลยุทธเ์นน้การเพิมลกูคา้ทีมีพนกังานเขา้รบัการตรวจสขุภาพ 1,000 คนขึนไป ซึงงานลกัษณะทีมีผูเ้ขา้รบัการตรวจมากทาํใหบ้ริษัทสามารถ
บริหารจัดการบุคลากรประจาํ (Full Time) และชัวคราว (Part Time) ทังบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรปฎิบัตการทัวไป ไดต้่อเนืองและเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึน อีกทงัยังเป็นการกลยุทธเ์ชิงรุกการตลาดดา้นสาํหรบัการใหบ้ริการตรวจสุขภาพแก่บริษัทขนาดใหญ่เพือเพิม Market 
Share ใหก้บับรษัิท 

สาํหรบับริษัทย่อย กลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่และเล็ก เช่น บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั 
(มหาชน) บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จาํกัด และ บริษัท สยามคูโบต้าคอรป์อเรชัน จาํกัด อย่างไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีความ
เกียวเนืองกนัและช่วยส่งเสริมใหก้ารบริการลกูคา้ไดค้รบวงจรมากขึน ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพของการใหบ้ริการ 
ความถูกตอ้ง ความรวดเร็วและความแม่นยาํ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รบั
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005 และการจดัอนัดบัการออกผลจาก EQA:SC อนัดบัตน้ๆ ทงันี ดว้ยบรกิารทีมีคณุภาพ บรษัิท
ยงัใหบ้ริการดว้ยราคาทีเหมาะสมทีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได ้และปัจจุบนัหอ้งปฎิบติัการของกลุ่มบริษัทไดร้บัรองระบบ ISO 15189:2012 
และ 15190:2003 ดา้นหอ้งปฎิบติัการทางการแพทย ์จากสาํนกัมาตรฐานหอ้งปฎิบติัการ กระทรวงสาธารณสขุ ในเดือน ตลุาคม ปี 2562 โดย
เป็นประโยชนใ์นการเขา้ประมลูงานบางสถานประกอบการทีมีขอ้กาํหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎิบติัการ 

 บุคลากรทมีีคุณภาพ  

บริษัทใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยมีขนัตอนการคดัเลือกบคุลากรทางการแพทยแ์ละบคุลากรวิชาชีพเฉพาะทางทีมี
ความรูค้วามสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามทีกฎหมายกาํหนด ทาํใหบ้ริษัทมีความพรอ้ม และสามารถจดัหา
บคุลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางไดอ้ย่างต่อเนือง ในส่วนของธุรกิจตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม บริษัทย่อยมีบุคลากรผู้
ควบคมุดแูลหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห ์และเจา้หนา้ทีประจาํหอ้งปฎิบติัการ ทีขึนทะเบียนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมพรอ้มใหบ้รกิาร โดยบริษัท
มีความสามารถในการใหบ้รกิาร ไดส้งูสดุถึง 31 จดุใหบ้รกิารตอ่วนั 

นอกจากนี บริษัทและบริษัทย่อยมีการจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานประจาํเพือเพิมเติมความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสมกบังานของแต่ละ
หน่วยงาน โดยจดัใหม้ีการอบรมทงัภายในและภายนอกองคก์ร และมีการจดัทาํแผนอบรมและงบประมาณประจาํปี อีกทงับริษัทและบริษัท



บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานประจาํปี 2562  59 

 

ย่อยยงัมีนโยบายใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการทีสามารถแข่งขนักบับริษัทอืนๆ ในอตุสาหกรรม เพือจงูใจใหพ้นกังานทีมีความรูค้วามสามารถ
ทาํงานกบับรษัิทเป็นระยะเวลานาน 

 การประชาสัมพันธ  ์

เพือใหบ้ริษัทเป็นทีรูจ้กัมากขึนรวมทงัเพือเสริมสรา้งภาพลกัษณ ์บรษัิทจึงไดม้ีการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ต 
และผ่านการจดักิจกรรมเพือสงัคม เช่น 

- ประชาสมัพันธบ์ริการของบริษัท และผลงานทีผ่านมาผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ต เช่น เฟสบุ๊ก และแอพพลิเคชันไลน ์เป็นตน้ 
บรกิารใหค้าํปรกึษากบัลกูคา้ทีตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชนัไลน ์

- จดังานกิจกรรมเพือสงัคมรว่มกบั สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการทาํงาน (ประเทศไทย) 

- จดังาน Safety Day ใหแ้ก่โรงงานทีใชบ้รกิารกบับรษัิท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการใหบ้ร ิการ  

กลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 

การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจยัสาํคญัในการส่งเสริมใหม้ีการจา้งงานทงัภาครฐับาลและภาคเอกชนเพิมสงูขึน โดย
ธุรกิจใหบ้รกิารทางแพทยแ์ละบรกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มของบริษัทและบรษัิทย่อยมีการใหบ้รกิารลกูคา้ทงัภาครฐับาลและภาคเอกชน
ทีตงัอยู่ในประเทศไทย เพอืยกระดบัคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัของลกูจา้งใหดี้ขนึ 

เนืองจากบริษัทมีประสบการณ์ดา้นการใหป้รึกษาดา้นอาชีวเวชศาสตร ์และความเขา้ใจในการออกผลรายงานการตรวจสุขภาพ
ปัจจัยเสียง โดยลูกค้าของบริษัทจะนาํรายงานการตรวจสุขภาพของบริษัทยืนต่อผู้ตรวจสอบ เช่น  ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO และการ
ตรวจสอบมาตรฐานอืนๆ ซึงลูกคา้ทีใชบ้ริการกับบริษัทมานานแจง้ว่า รายงานผลการตรวจสุขภาพปัจจัยเสียงของบริษัทมีมีการออกผล
ค่อนขา้งละเอียด ทาํใหไ้ม่ติดขอ้บกพร่องใหท้ีตอ้งแก้ไข หรือประเด็นทีตอ้งชีแจงผูต้รวจสอบเพิมเติม ซึงทาํใหม้ีโอกาสทีลูกคา้บางกลุ่มจะ
กลบัมาใชบ้รกิารบรษัิทตอ่เนือง 

โดยกลุ่มลกูคา้ของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ตงัอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีมีขนาดใหญ่ตามจงัหวดัต่างๆ เช่น ภาคตะวนัออก 
บริเวณโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึงได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีชลบุรี นิคม
อตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และนิคมอตุสาหกรรมปินทอง เป็นตน้ ภาคกลาง 
ซงึประกอบไปดว้ย นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค นิคมอตุสาหกรรมนวนคร และนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน เป็นตน้ อนึง
ด้วยความทีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนันมีจํานวนพนักงานเพิมขึน โดยทีโรงงานต่างๆ อาจทําให้เกิดมลพิษและส่งผลต่อ
สภาพแวดลอ้มในพืนทีขา้งเคียง รวมทงัต่อตวัพนกังานของโรงงานเอง ขณะทีโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารดแูลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายและขอ้บงัคบัอืน เช่น กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึงจากกฎหมายทีมีเงือนไข
ชดัเจนทาํใหธุ้รกิจการใหบ้รกิารทางการแพทย ์เช่น การตรวจสขุภาพเคลือนที และการตรวจคณุภาพสิงแวดลอ้ม มีความสาํคญั  

ธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะมีเป็นสวสัดิการขนัพืนฐานดา้นการตรวจสขุภาพใหแ้ก่ลกูจา้ง และในส่วน

ธุรกิจการใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม เป็นขอ้ปฏิบติัทีกาํหนดโดยกฎหมายตา่งๆ โดยกลุ่มลกูคา้ของบรษัิทและบรษัิทย่อย กระจายตวั

อยู่หลากหลายอตุสาหกรรม โดยสามารถแบง่ได ้ดงันี 

 กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชน 

ในการใหบ้ริการทางการแพทย ์กลุ่มลกูคา้ทีเป็นนิติบุคคลกระจายหลากหลายอตุสาหกรรม ไดแ้ก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง ทรพัยากร บริการ และเทคโนโลยี  ซึงเป็นการกระจาย

ความเสียงการกระจุกตวัของกลุ่มลูกคา้ โดยเป็นการใหบ้ริการผ่านรถเอ็กซเรยเ์คลือนที และเป็นการใหบ้ริการผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึง

สามารถแบง่ลกูคา้ภาคเอกชนไดเ้ป็น 2 กลุม่ดงันี 
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- กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชนทีเป็นสาํนกังาน  

- กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชนทีเป็นโรงงานอตุสาหกรรม 

กลุม่ลกูคา้ภาครฐับาล 

บริษัทจะมีการรบังานตรวจสุขภาพผ่านโรงพยาบาลรฐับาล (รบังานช่วง) เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี และการตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานในสังกัดหน่วยงานภาครฐั ซึงจะต้องรบังานช่วงจากโรงพยาบาล
ภาครฐับาล 

สาํหรบัการใหบ้ริการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มกบับริษัทเอกชน กลุ่มลกูคา้ของบริษัทย่อยจะเป็นลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรมและ
กระจายอยู่ในหลากหลายอตุสาหกรรมเช่นกนั  

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการติดต่อลูกคา้ผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด ซึงมีความรูใ้นการใหค้าํแนะนาํแผนการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี การตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน และการตรวจสุขภาพปัจจัยเสียง รวมถึงแผนการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดลอ้ม  ซึงเจา้หนา้ทีฝ่าย
การตลาดจะมีหนา้ทีติดต่อกับลกูคา้โดยตรง เพือศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงทาํการนาํเสนอขอ้มูลบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรม
ตรวจสุขภาพซึงเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกคา้ กระบวนการหรือขันตอนตรวจสุขภาพ และการตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายทีลกูคา้ตอ้งปฏิบติั 

ตาม นอกจากนีฝ่ายการตลาดสามารถจดัใหล้กูคา้เยียมชมหอ้งปฏิบติัการสาํหรบัตรวจวิเคราะหส์ิงส่งตรวจ รวมถึงการดแูลประสานงานต่างๆ 
หากลกูคา้รอ้งขอ และเสนอบรกิารอืนๆ แก่ลกูคา้ 

นโยบายด้านราคา 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการกาํหนดราคาค่าบริการโดยเทียบเคียงกบัคู่แข่งทีมีมาตรฐานเดียวกนัในอตุสาหกรรม และจะ
ใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพของการใหบ้รกิาร ความถกูตอ้ง ความรวดเรว็และแม่นยาํ เป็นไปตามหลกัวิชาการและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการใหบ้ริการตรวจสขุภาพเคลือนทีไดร้บัความนิยมเพิมขึนเป็นอย่างมากนบัตงัแต่มีการประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
อาศยัอาํนาจตามขอ้ความในมาตรา  และมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.  โดยบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการจดัใหม้ี
การตรวจสขุภาพของลกูจา้งทีทาํงานเกียวกบัปัจจยัเสียงโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนัหนึงทีไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอาชีว
เวชศาสตร ์หรือผ่านการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร ์หรือทีมีคุณสมบัติตามทีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายประกาศ
กาํหนด โดยตอ้งตรวจสขุภาพลกูจา้งครงัแรกใหเ้สรจ็สินภายในสามสิบวนันบัตงัแต่วนัรบัเขา้ทาํงาน และตรวจสขุภาพต่อเนืองอย่างนอ้ยปีละ
หนึงครงั ทาํใหผู้ป้ระกอบการ โดยเฉพาะโรงงานทีมีขนาดใหญ่ ซงึมีลกูจา้งจาํนวนมากมีความตอ้งการใชบ้ริการโรงพยาบาลเพือตรวจสขุภาพ 
ซงึเป็นผลใหธุ้รกิจใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเคลือนทีไดร้บัประโยชนจ์ากการประกาศใชก้ฎหมายนี  

สาํหรบัภาคธุรกิจทีใหบ้ริการตรวจสขุภาพในประเทศไทย กฎหมายกาํหนดโดยในการใหบ้ริการตรวจสขุภาพนอกสถานที ตอ้งจด
ทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทีมีผูป่้วยไวค้า้งคืนตามกฎหมายกาํหนด โดยผูใ้หส้่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลทีมีการรกัษาครบวงจร ซึงจะมีทีม
แพทยแ์ละพยาบาลทีมีความชาํนาญการในหลายประเภทของการรกัษา และจะมีแผนกตรวจสุขภาพเป็นแผนกหนึงในโรงพยาบาล โดย
ผูใ้ชบ้รกิารกบัโรงพยาบาลสว่นใหญ่เป็นลกูคา้บคุคลทวัไป 

ทงันี ธุรกิจใหบ้ริการตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มจะส่งเสริมกับธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์เนืองจากเมือมีการใหบ้ริการตรวจ

สุขภาพบริษัทจะมีโอกาสทราบถึงปัจจัยเสียงทีอาจจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ณ สถานประกอบการ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อลูกจา้งที

ปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมนนัๆ โดยบริษัทย่อยอาจใหค้าํปรกึษาเพิมเติมหรือแนะนาํใหม้ีการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มเพิมเติมได ้

อย่างไรก็ดี แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจทงั 2 ธุรกิจมีปัจจยัทีมีผลกระทบใกลเ้คียงกนั ดงัตอ่ไปนี 
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แนวโน้มอุตสาหกรรม 

 การขยายตัวของแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามพนืท  ี

 การเติบโตจาํนวนโรงงานทีจดทะเบียนกบักระทรวงอตุสาหกรรมและไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบกิจการ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ทีมา : ศนูยส์ารสนเทศโรงงานอตุสาหกรรม  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

จากขอ้มูลจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทัวประเทศมีจาํนวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในปี 2551 มาจนถึงปี 2561 มีจาํนวน 

146,270 โรงงาน คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 15.48 ส่วนจาํนวนคนงาน ในปี 2551 มีจาํนวน 3.75 ลา้นคน และในปี 2561 มีจาํนวน 4.19 

ลา้นคน คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 11.92 

ทงันี จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรมในเขตภมูิภาคทีจดทะเบียนและไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบกิจการเพิมขนึจาก 108,096 โรงงาน ในปี 2551 เป็น 
126,225 โรงงาน ในปี 2561 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลียตอ่ปี (CAGR) รอ้ยละ 1.56 และจาํนวนแรงงานเพิมขนึจาก 3.18 ลา้นคน ในปี 2551 
เป็น 3.57 ลา้นคน ในปี 2561 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 1.15 โดยบริษัทมีสาขากระจายตามพืนทีนิคมอตุสาหกรรม
สาํคญัตา่งๆ และมีแผนจะขยายสาขาเพิมเติมตามนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ 

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 ปัจจบุนันิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทยมีมากกว่า 50 นิคมอตุสาหกรรม ซึงตงัอยู่ภาคกลางและภาคตะวนัออกมากกว่า 40 นิคม

อตุสาหกรรมและภาคอืนๆเลก็นอ้ย ประกอบกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (ECC) ทีมีโครงการครอบคลมุในพืนที 3 

จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จึงทาํใหพ้ืนทีดงักล่าวมีศักยภาพในการลงทุน และมีโอกาสทีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึน

เพิมเติมอีกมาก  โดยสามารถแบง่ทีตงัของนิคมอตุสาหกรรม ไดด้งันี 

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

ในเขต กทม.                     

จาํนวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
18.56 18.37 17.68 17.69 17.66 17.76 17.74 17.54 17.29 18.67   20.04  

ทนุ (ลา้นลา้นบาท) 2.96 2.99 3.02 3.06 3.06 3.08 3.12 3.09 4.12  4.20   4.28  

คนงาน (ลา้นคน) 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.53  0.58   0.62  

ในเขต ภูมิภาค            

จาํนวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
108.09 110.13 111.93 114.40 117.16 120.41 123.49 122.27 120.78 123.48 126.22  

ทนุ (ลา้นลา้นบาท) 4.28 4.46 4.56 4.79 4.99 5.29 5.47 5.70 6.74  6.98   7.26  

คนงาน (ลา้นคน) 3.18 3.22 3.28 3.36 3.42 3.51 3.53 3.41 3.44  3.51  3.57  

รวมจาํนวน
โรงงาน 

(พันโรงงาน) 
126.65 128.51 129.61 132.10 134.83 138.17 141.24 139.82 138.08 142.15 146.27 

รวมคนงาน   

(ล้านคน) 
3.75 3.78 3.83 3.91 3.97 4.07 4.08 3.94 3.97 4.09 4.19 
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ทีมา : การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าพืนทีทีมีจาํนวนนิคมอุตสาหกรรมตังอยู่มากทีสุดคือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จาํนวน 13 นิคม

อุตสาหกรรม และ 9 นิคมอุตสาหกรรม ตามลาํดับ และตังอยู่ในพืนทีจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อยุธยา และ

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัละ 3 - 4 นิคมอตุสาหกรรม โดยอีก 11 นิคมอตุสาหกรรมทีเหลือกระจายตวัอยู่ในจงัหวดัตา่งๆ  

 ขณะทีบริษัทมีสาขาอยู่ 5 สาขา คือ ราชพฤกษ์ (ทีตังสาํนักงานใหญ่) อยุธยาฯ ปทุมธานี ระยอง และชลบุรี ซึงเป็นพืนทีตงันิคม

อตุสาหกรรมจาํนวนมาก โดยมีสาขาทีสามารถใหบ้ริการไดเ้ต็มรูปแบบ คือสาขาระยอง และชลบรุี ซงึเป็นพืนทีทีมีผูใ้ชบ้รกิารคอ่นขา้งหนาแน่น 

ขณะทีบรษัิทมีสาขาปทมุธานี และอยธุยาฯ เป็นสาขาเพือตรวจเก็บตกจากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเคลือนทีประเภทต่างๆของบริษัท โดยจะ

เห็นว่าการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรมเป็นผลดีต่อการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละการใหบ้ริการตรวจวดัคณุภาพ

สิงแวดลอ้มของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

 
  สถานการณโ์รคไข ้หวัดใหญ่ 

 บริษัทเห็นความสาํคญัถึงการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza) ในคนแบง่ออกได ้2 กลุ่มใหญ่ คือไขห้วดัตาม

ฤดกูาล และไขห้วดัสายพนัธุใ์หม่ ทีทาํใหเ้กิดโรคระบาดทวัโลก ซงึผูท้ีฉีดวคัซีนก็ยงัมีโอกาสเป็นไขห้วดัไดอ้ยู่ แตอ่าการจะไม่รุนแรงเท่าผูท้ีไม่ได้

รบัการฉีดวคัซีน โดยโรคไขห้วดัใหญ่เป็นโรคทีเกิดขนึตามฤดกูาลและไวรสัมีการพฒันาอย่างต่อเนืองจึงควรเขา้รบัการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่เป็น

ประจาํทกุปี  ซงึตงัแตปี่ 2559 เป็นตน้มา บรษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีดวคัซีนมีจาํนวนเพมิขนึอย่างต่อเนือง โดยจาํนวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่

มีจาํนวนเพิมขนึ โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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     หน่วย : คน 

 
จากขอ้มลูการเฝา้ระวงัโรค สาํนกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ตงัแต่ปี 2549 – 2561 พบว่าผูป่้วยทีเป็นโรค

ไขห้วดัใหญ่มีจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะในปี 2560 มีผูป่้วยสูงถึง 197,811 ราย ซึงมากกว่าในปี 2551 ถึง 10 เท่า ขณะทีออก

ตรวจสขุภาพประจาํปีไดร้บัความนิยมมากขนึ เนืองจากลกูคา้มีความใสใ่จในการปอ้งกนัโรคตา่งๆมากขนึ ซงึทาํใหบ้ริษัทไดร้บัอานิสงคจ์ากการ

ใหบ้ริการการฉีดวคัซีนทีเพิมขึน โดยรายไดจ้ากการฉีดวคัซีนมีสัดส่วนทีเพิมมากขึนในปี 2560 อีกดว้ย ขณะทีในปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 

2562 บรษัิทยงัคงรกัษาสดัสว่นรายไดว้คัซีนไดใ้กลเ้คียงปีก่อน และมีแนวโนม้จะปรบัตวัเพิมขนึในปี 2562 

สถานการณแ์รงงานต่างด้าว 

การตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้วถือการใหบ้ริการทีสาํคญัของบริษัทและช่วยลดความเสียงจากการผนัผวนของรายไดต้ามฤดกูาล
ส่วนหนึง โดยส่วนใหญ่งานทีบริษัทใหบ้ริการเป็นงานช่วงทีประมูลจากโรงพยาบาลรฐับาล ในการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตทาํงานของ
แรงงานต่างดา้ว อย่างไรก็ดีขอ้กาํหนดทางกฎหมายอาจเป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหร้ายไดจ้ากการตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้วมีการเปลียนแปลง 
ขณะทีภาพรวมจาํนวนแรงงานต่างดา้วมีการยา้ยถินฐานของแรงงานมีส่วนสนบัสนุนอย่างมีนยัสาํคญัต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนือง โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศเพือนบ้าน 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นผูจ้ดทะเบียนเป็นแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามอย่างถกูกฎหมาย และเป็นผูท้ีไม่ไดข้ึนทะเบียนกบัภาครฐั 
ซงึการ 

ยา้ยถินเขา้ประเทศส่งผลกระทบตอ่สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกวา่การยา้ยถินออก แตก่ารยา้ยถินออกยงัคงมีนยัสาํคญัอยู่
เช่นกนั   

ในขณะทีมีการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารแรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ใหม้ีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 3 มาตรา ซงึมีผลใหแ้รงงานต่าง

ดา้วทีไม่ไดข้นึทะเบียนทีถกูตอ้งมีการยา้ยถินฐานกลบัประเทศเพือนบา้น โดยอาจจะเป็นผลดีกบับริษัทเนืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่ว

ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งขึนทะเบียนแรงงานใหถู้กตอ้ง และทาํใหต้อ้งเขา้รบัการตรวจสุขภาพเพือขึนทะเบียนหรือตรวจสุขภาพเพือต่ออายุ

ใบอนญุาตใหถ้กูตอ้งเนืองจากขอ้บงัคบัดงักล่าวจะเอาผิดกบัผูป้ระกอบการและมีโทษหนกัแก่ผูป้ระกอบการหรอืลกูจา้งซงึปรบัตงัแต่ 400,000 

ถึง 800,000 บาทตอ่คนตอ่ราย ทงันี ขอ้มลูจาํนวนแรงงานตา่งดา้วในประเทศ มีดงันี 
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   หน่วย : ลา้นคน  

 

ทีมา : สาํนกังานบรหิารแรงงานตา่งดา้ว 

 

ตังแต่ปี 2549 มีจาํนวนแรงงานต่างดา้วทีได้รบัอนุญาตทาํงานในประเทศไทยจาํนวน 826,399 คน จนถึงในปี 2558 มีจาํนวน

แรงงานต่างดา้วทีไดร้บัอนุญาตทาํงานในประเทศไทยจาํนวน 1,445,575 คน เพิมขึนจาํนวน 619,1768 หรือคิดเป็นอัตราส่วนรอ้ยละ 6.41 

ทงันี มีการเปลียนแปลงจาํนวนแรงงานต่างดา้วทีสาํคญัในปี 2554 โดยกระทรวงแรงงานไดผ้่อนผนัมาตรการบริหารแรงงานต่างดา้วโดยการ

พิสจูนส์ญัชาติ เพือแกไ้ขปัญญาแรงงานทีหลบหนีเขา้เมือง และเรง่ใหม้ีการพิสจูนส์ญัชาติใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2555 ทาํใหจ้าํนวนแรงงานตา่ง

ดา้วลดลงอย่างมีนยัสาํคญั  

อย่างไรก็ดี จาํนวนแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยถูกควบคมุดแูล โดยกระทรวงแรงงาน และสาํนกังานบริหารแรงงานต่างดา้ว ซึง

กาํหนดใหม้ีการ พิสจูนส์ญัญาและต่ออายใุบอนญุาตการทาํงานอย่างเครง่คดัมากขนึ โดยตอ้งมีการตรวจสขุภาพเพือตอ่อายใุบอนญุาตทาํงาน

ทกุปี ซงึเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจของบรษัิท 

 

ภาวะการแข ่งข ัน  
ธุรกิจใหบ้ร ิการทางการแพทย  ์(Hospital Services) 

 สาํหรบัสภาวะการแข่งขนัในการตรวจสขุภาพในประเทศไทยนนั มีบริษัททีดาํเนินธุรกิจดงักล่าวจาํนวนมาก โดยมีการแข่งขนัทงัใน
ดา้นราคา คณุภาพของการตรวจและความรวดเรว็ในการวิเคราะหผ์ล ซงึบรษัิทมุ่งเนน้ในดา้นคณุภาพของการใหบ้รกิาร สํ า ห รั บ
โรงพยาบาลทีใหบ้รกิารเฉพาะทางดา้นการตรวจสขุภาพนอกสถานทีส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนขา้งเลก็และใหบ้ริการไดจ้าํนวนครงัละไม่มากนกั 
โดยคูแ่ข่งทีสาํคญัของบรษัิทมี ดงันี 
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รายชือคู่แข ่ง/1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โรงพยาบาลกลว้ยนาํไท/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ 
โรงพยาบาลในเครอื บางประกอก/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ 
กลุม่โรงพยาบาลวิชยัเวชฯ/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ 
โรงพยาบาลเอเชีย โรงพยาบาลเฉพาะทางเนน้ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 
โรงพยาบาลสายหยดุ โรงพยาบาลเฉพาะทางเนน้ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 
บร ิษัท  โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร  ์แอนด  ์แลบ็ 
จาํกัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลเฉพาะทางเนน้ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 

หมายเหต:ุ    /1ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของบรษัิท 
  /2 การใหบ้รกิารตรวจสขุภาพในและนอกสถานที เป็นสว่นหนงึของการดาํเนินธุรกิจ 

 
ธุรกิจใหบ้ร ิการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 

 สาํหรบัสภาวะการแข่งขนัการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มนนั จะมีการแข่งขนัทงัในดา้นราคา และความเชียวชาญของแตล่ะบริษัท
ทีแตกตา่งกนั โดยมีรายละเอียดของคูแ่ข่งดงันี  
                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายชือคู่แข ่ง/1 รายได้รวม /2 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บรษัิท เฮลธ ์แอนด ์เอ็นไวเทค จาํกดั            63.95         64.26  68.67 

บรษัิท เอเซีย แลป็ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั            46.65         52.83  64.37 

บรษัิท เอ็นไวแลบ็ จาํกดั               51.29          51.60  61.00 

บรษัิท ชีวิตและสิงแวดลอ้ม จาํกดั            24.79         25.26  22.81 

บรษัิท ท็อปส-์แลบ คอนซลัแตนท ์จาํกดั            20.64  24.28 24.29 

บรษัิท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรสี ์เซอรวิ์ส จาํกดั            20.00         19.08  16.08 
บร ิษัท  แอคคิวฟาส แล็บ เซ ็นเตอร  ์จาํกัด 31.73 40.48 57.83 
หมายเหต:ุ   /1ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของบรษัิท 

  /2ขอ้มลูรายไดจ้ากฐานขอ้มลูของบรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบร ิการ  

 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นกระบวนการทีสาํคญัอย่างหนึงในการดาํเนินธุรกิจทีส่งผลต่อคณุภาพในการใหบ้ริการ ตน้ทุน
การใหบ้ริการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขนั ดงันนั บริษัทจึงใหค้วามสาํคญักบัการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นอย่างมาก ทงันี ดว้ย
ลกัษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทและบรษัิทย่อยการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีเครอืงมือและอปุกรณท์ี
ใชใ้นการเก็บสิงส่งตรวจ ไปจนถึงการวิเคราะห ์และการออกผลการตรวจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขนัตอนการใหบ้ริการ จนถึงการออกผล
การวิเคราะหท์ีเกียวขอ้งกบัการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีสาํคญัของบรษัิทและบรษัิทย่อย ดงันี 
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 ธุรกิจใหบ้ร ิการทางการแพทย  ์(Hospital Services) 

 

 

จากทีกลา่วมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ขนัตอนการใหบ้รกิารของบรษัิทมีฝ่ายอืนๆ ทีสนบัสนนุการใหบ้รกิาร คือ ฝ่ายปฏิบติัการนอกสถานที ฝ่าย

หอ้งปฏิบติัการ และฝ่ายประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ฝ่ายปฏิบัตกิารนอกสถานท  ี

หน่วยปฏิบัติการนอกสถานทีจะมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานซึงเป็นแพทย์ และทาํหน้าทีในการจัดทีมงานวิชาชีพให้
สอดคล้องตามทีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทมีการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ เช่น แพทย์ เทคนิคการแพทย ์
นักรงัสีเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ ผูช่้วยพยาบาล และพยาบาลเทคนิค เป็นตน้ โดยฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานทีจะจัดบุคลากรวิชาชีพ ตาม
ลกัษณะงานและและอปุกรณท์ีเกียวขอ้งกบัการตรวจวดั ใหเ้หมาะสมกบัโปรแกรมตรวจ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 การจดัหาบคุลากรทางการแพทยแ์ละบคุลากรวิชาชีพ 

 การคดัสรรบคุลากรของบริษัทจะมีการตรวจสอบคณุสมบติัและเอกสารประกอบวิชาชีพอย่างถกูตอ้งครบถว้นก่อนเขา้รบัทาํงาน ให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกระทรวงสาธารณสขุ และพระราชบญัญัติของแต่ละวิชาชีพกาํหนด โดยบริษัทมีการใชจ้าํนวนบุคลากรวิชาเฉพาะ
ทางและเจา้หนา้ทีปฎิบติัการทวัไป ดงันี           
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                 (หน่วย : จาํนวนคน) 

ตาํแหน่ง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประจาํ 
ชัว 

คราว 
ประจาํ 

ชัว 

คราว 
ประจาํ 

ชัว 

คราว 
ประจาํ 

ชัว 

คราว 

แพทย ์ 6 199 6 474 5 430 5 442 

พยาบาล 4 36 4 154 7 373 4 509 

เจา้หนา้ทีหอ้งปฏิบติัการ 11 - 14 - 11 5 10 1 

เทคนิคการแพทย ์ 5 6 4 65 8 87 6 108 

 ทงันี บรษัิทจะสรรหาบคุลากร โดยการประกาศข่าวสารในเว็บไซด ์ทงันี มีเกณฑก์ารคดัเลือกทีสาํคญั เช่น 

 ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพถกูตอ้ง 

 มีประสบการณใ์นการทาํงานทีมีความเกียวขอ้งกบัตาํแหน่งทีสมคัร 

 มีความสามารถในการสือสาร 

 มีความรูค้วามเขา้ใจกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของกระทรวงสาธารณสขุ 

 นอกจากนี เพือเป็นการพฒันาบุคลากรและรกัษามาตรฐานในการปฏิบติังาน บริษัทกาํหนดใหม้ีการอบรมบุคลากร ทกุหน่วยงาน
โดยดาํเนินการอบรมและพฒันาทงับคุลากรทีเขา้งานใหม่และบคุลากรเก่าอย่างนอ้ย  ถึง  ชวัโมงต่อคนต่อเดือน รวมถึงบรษัิทยงัมีแผนการ
ฝึกอบรมประจาํปี เช่น หลกัสตูรการปอ้งกนัการติดเชือ หลกัสตูรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การช่วยฟืนคืน
ชีพเบืองตน้ (Basic Life Support) และระบบคณุภาพ ISO ตา่งๆ เป็นตน้ 

โดยการจัดบุคลากรบริษัทมีหลักเกณฑ์เบืองตน้ในการจัดกาํลังอัตราออกหน่วย โดยประเมินจากสถิติการใหบ้ริการในอดีต ให้
เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร อย่างไรก็ดีเกณฑก์ารจดักาํลงัอตัราการออกหน่วยอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เช่น ในกรณี
ทีลกูคา้มีความตอ้งการใหเ้ร่งใหบ้ริการและเจาะเลือดและตรวจ หู ตา และปอด ใหแ้ลว้เสรจ็ในช่วงครงึวนัเชา้ อาจตอ้งมีการปรบัเปลียนตาม
ความเหมาะสม 

การจดัหาอปุกรณแ์ละเครอืงมือและรถเอกซเรยเ์คลือนที 

อปุกรณแ์ละเครืองมือแพทยท์ีมีมลูค่าสงู เช่น เครือง X-RAY ดิจิตอล เครืองตรวจคลืนไฟฟ้าหวัใจ เครืองเป่าปอด  และรถเอกซเรย์
เคลือนที เป็นตน้ ทงันี การขอซือสินทรพัยด์งักล่าวจะตอ้งจดัทาํงบประมาณประจาํปี โดยประเมินจากความตอ้งการใชส้ินทรพัยแ์ต่ละฝ่ายเพือ
วางแผนประมาณการรายจ่ายเกียวกับการซือสินทรพัย ์โดยก่อนการจัดซือจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติตามขอบเขตอาํนาจอนุมติัทีกาํหนด และ
เป็นไปตามคู่มือการทาํงานของฝ่ายจดัซือ ซงึสินทรพัยส์่วนใหญ่จะสงัซือผ่านผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่ายในประเทศเพือใหม้ีการรบัประกนัและ
บริการหลงัการขายทีเหมาะสม เช่น การฝึกอบรมผูใ้ชง้าน การบาํรุงรกัษา และการสอบเทียบ โดยบริษัทมีการสอบเทียบอปุกรณท์ุก 6 เดือน 
และ 1 ปี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกาํหนด ในส่วนของรถเอ็กซเ์รยต์อ้งมีการตรวจรบัรองจากกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และออกรายงานผล
การตรวจมาตรฐานเพือใชใ้นการขึนทะเบียนกับสาํนักงานปรมาณูฯ ทังนี บริษัทมีระยะเวลาการชาํระเงินกับผูจ้ัดจาํหน่ายประมาณ 30 วนั 
ขนึอยู่กบัการเจรจาตอ่รอง  

ซงึในช่วงเดือนทีลกูคา้ใชบ้ริการหน่าแน่น บริษัทมีอตัราการใชเ้ครืองมือและอปุกรณเ์ต็มกาํลงั อาจมีการพิจารณาเช่าอปุกรณแ์ละ
เครอืงมือต่างๆ ในการตรวจสขุภาพ เช่น รถ X-RAY เครอืงตรวจตา และเครืองตรวจปอด เป็นตน้ โดยการเช่าตอ้งผ่านระบบการจดัซือจดัจา้ง ผู้
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ใหบ้ริการทีมีคณุภาพ และอยู่ใน Approve List ซึงบริษัทมีการพิจารณาผูใ้หเ้ช่าเครืองมือและอปุกรณท์ีไดร้บัมาตรฐาน และมีการเทียบราคา
พิจารณาเงือนไขตามความเหมาะสมก่อนมีทาํรายการเช่า 

ฝ่ายหอ้งปฏิบัตกิาร  

บริษัทมีห้องปฏิบัติการสาํหรบัตรวจสิงส่งตรวจ (Specimen) สามารถดาํเนินการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ครอบคลุมงาน
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ งานภูมิคุม้กนั งานพิษวิทยา งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา และงานจุลทรรศศาสตร ์พรอ้มดว้ยนกัเทคนิคการแพทยท์ีมี
ความเชียวชาญ และเครืองมืออปุกรณท์ีทนัสมยั เช่น เครืองวิเคราะหส์ารเคมีในเลือดและสิงส่งตรวจ (Clinical Chemistry Analyzer) เครือง
วิเคราะหภ์มูิคุม้กนัวิทยา (Immunoassay Analyzer) และเครอืงวิเคราะหโ์ลหิตวิทยา (Hematology Analyzer) เป็นตน้  

                       

                    

การจดัหาวสัดกุารแพทยใ์ชไ้ป ยาและเวชภณัฑ ์เครอืงมือ และอปุกรณใ์นการวิเคราะห ์

วสัดทุางการแพทย ์ยาและเวชภณัฑท์ีใชใ้นการตรวจวิเคราะหแ์ละใหบ้รกิาร เช่น ไซรงิ วคัซีน และยารกัษาโรคเทา้ชา้ง เป็นตน้ ซงึถือ
เป็นตน้ทุนทีสาํคญัทีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดงันนั บริษัทจึงใหค้วามสาํคญักบัการจดัซือวสัดุทางการแพทยใ์ชไ้ป ยาและเวชภัณฑ ์
โดยจะจดัซือกบัผูจ้ดัจาํหน่ายทีอยู่ในบญัชีรายชือผูจ้ดัจาํหน่าย (Approved Vendor List) ซึงการคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายเขา้สู่บญัชีรายชือผูจ้ดั
จาํหน่ายนนัจะคาํนึงถึงความน่าเชือถือ ราคาและเงือนไขการชาํระเงิน อนึงจะมีการประเมินผูจ้ดัจาํหน่ายทกุรายการทีสงัซือ โดยพิจารณาดา้น
ราคา คณุภาพ การจดัส่ง และบริการก่อน-หลงัการขาย ในกรณีทีจะมีการจดัซือวสัดใุชไ้ปและยาและเวชภณัฑใ์หม่จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจาก
ผูม้ีอาํนาจและเป็นไปตามคู่มือการทาํงานของฝ่ายจัดซือ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซือวสัดุใชไ้ปและยาและเวชภัณฑจ์ากผูจ้ัดจาํหน่ายทีมี
ชือเสียง โดยไม่มีการพงึพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนงึ ซงึบรษัิทมีระยะเวลาการชาํระเงินกบัผูจ้ดัจาํหน่ายเฉลียประมาณ 30 วนั 

บริษัทมีเครืองมือและอปุกรณใ์นการวิเคราะหท์ีทนัสมยั มีมาตรฐาน ซึงบริษัทถือว่าเป็นผูใ้หบ้ริการทีมีการใชว้สัดทุางการแพทยใ์ช้
ไป ซงึหมายถึง เช่น นาํยาตรวจไขมนั นาํยาตรวจมะเรง็ และนาํยาตรวจนาํตาล เป็นตน้ ทีใชใ้นตรวจวิเคราะห ์และการใหบ้ริการค่อนขา้งมาก 
โดยผูจ้ดัจาํหน่ายนาํยา เครืองมือและอุปกรณใ์นการวิเคราะห ์เสนอใหบ้ริษัทมีการทาํสญัญาใชเ้ครืองมือ และอปุกรณใ์นการตรวจวิเคราะห์
โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และมีเจา้หนา้ทีดแูล ตรวจสอบเครืองทุกๆ 3 เดือน ในกรณีทีเครืองมือมีปัญหาไม่สามารถซ่อมแซมได ้ผูจ้ดัจาํหน่ายจะหา
เครืองมือทดแทนใหจ้นกว่าจะสามารถซ่อมแซมเครืองมือใหแ้ลว้เสรจ็ โดยมีเงือนไขใหใ้ชน้าํยาในการตรวจวิเคราะหจ์ากผูจ้ดัจาํหน่ายเท่านัน 
ทงันี บรษัิทมีการพิจารณาราคานาํยา เงือนไขการใหบ้รกิาร ก่อนทาํสญัญากบัผูจ้ดัจาํหน่าย 
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สาํหรบัการบริหารจดัการวสัดใุชไ้ปและยาและเวชภณัฑน์นั บริษัทจะมีการประเมินความตอ้งการใชว้สัดใุชไ้ปและยาและเวชภณัฑ์
จากงานทีจะเกิดขึนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์และมีกาํหนดจาํนวนคงเหลือขนัตาํของวสัดใุชไ้ป ยาและเวชภณัฑแ์ต่ละชนิด โดยบริษัทจะ
ดาํเนินการใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทยอยนาํส่งวสัดใุชไ้ป ยาและเวชภณัฑ ์ตามแผนระยะเวลาการใชใ้หแ้ก่บริษัท และมีการเก็บรกัษาสินคา้คงเหลือไว้
บางสว่นเพือรองรบัการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจใหบ้ร ิการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 
 บริษัทย่อยมีการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยใชร้ะบบการจดัซือรว่มกบับริษัทในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ซงึมีการ
จดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการทีสาํคญั เช่น การจดัหาบุคลากร การจดัหาอปุกรณแ์ละเครืองมือ และการจดัหาวสัดกุารแพทยใ์ชไ้ป เป็นตน้ โดย
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ทีกลา่วมาเป็นสิงทีสาํคญัในการใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม ซงึมีวิธีการเทียบราคาก่อนการจดัซือ ซงึเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบัระบบการจดัซือของบรษัิท 

ผลกระทบจากสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

 บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพของสภาพแวดลอ้มแก่ผูใ้ชบ้รกิารและผูป้ฏิบติังาน และใหค้วามสาํคญัการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม
ของสถานพยาบาล โดยมีการประกาศคูม่ือความปลอดภยัในสถานพยาบาล โดยมีการควบดแูลมาตรการควบคมุดแูลดงันี 

การจัดการขยะตดิเช ือ  และสารเคมีทใีช ้ในการทดสอบ 

(1) สารเคมีและวตัถุอนัตรายกาํหนดใหม้ีการจดัพืนทีเก็บรกัษาทีเหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน วตัถุสารเคมีเก็บรกัษาไวใ้นภาชนะ
บรรจทุีติดฉลากและพนกังานไดร้บัการอบรมใหเ้ขา้ใจ รวมทงัมีการเคลือนยา้ยสารเคมีอย่างปลอดภยัและเหมาะสม  

(2) ไดม้ีการกาํหนดใหบุ้คลากรทกุคนทีปฏิบติังานในโรงพยาบาล มีหนา้ทีคดัแยกขยะทุกครงัก่อนทิงลงในภาชนะรองรบัขยะทกุครงั
ก่อนทิงในภาชนะรองรบัขยะทีกาํหนดไวอ้ย่างถกูตอ้งตามประเภทของขยะ โดยโรงพยาบาลแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะเปียก ขยะ
ทวัไป ขยะติดเชือ และขยะอนัตราย  

(3) การติดป้ายบ่งชีประเภทขยะ กาํหนดใหข้ยะทุกประเภทมีการติดฉลากทีภาชนะบรรจุเพือบ่งชีประเภทของขยะ และสารเคมีเพือ
สามารถคดัแยก และนาํไปกาํจดัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

(4) การแบ่งแยกพืนทีจดัการขยะ ไดม้ีการจดัพืนทีจดัเก็บขยะติดเชือเพือลดการปนเปือนหรือการสมัผสักบัพนกังาน ผูร้บับรกิาร หรือ
ผูป่้วยใหน้อ้ย มีการเคลือนยา้ย โดยภาชนะทีมีฝาปิดจากบรเิวณทีทิงไปยงัทีเก็บรกัษาทีกาํหนดไว ้
อย่างไรก็ดี บรษัิทมีการวา่จา้งหน่วยงานภายนอกในการกาํจดัสารเคมีและวตัถอุนัตราย รว่มถึงขยะ และขยะติดเชืออีกดว้ย 
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ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคัญอืน 

ข ้อมูลทวัไป 

สาํนักงานใหญ่ 
ชือบรษัิท    :  บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน)  
       หรอื “โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดฯ” 
ประเภทธุรกิจ :  โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคืน) ประกอบกิจการ  
                                                            ตรวจรกัษาสขุภาพในสถานทีและนอกสถานที 
ลกัษณะสถานพยาบาล  :  โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่  :  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
เลขทะเบียนบรษัิท   :  0107561000269 
ทนุจดทะเบียน   :  107.50 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั 107.50 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท  
เรยีกชาํระแลว้เต็มมลูคา่  
วนัจดทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดั :  26 ธนัวาคม 2562 
วนัทีเรมิซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์ :  18 ธนัวาคม 2562 –20 ธนัวาคม 2562 
ตวัย่อหลกัทรพัย ์   :  IMH 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์    :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-410-4284 
 
สาํนักงานสาขา (1) 
สถานทีตงัสาํนกังาน  : 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
เว็บไซด ์    : www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์    :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-865-1545 
 
สาํนักงานสาขา (2) 
ชือบรษัิท    :  คลินิกการแพทยอ์ินเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาปทมุธานี 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรกัษาสขุภาพในสถานทีและนอกสถานที 
สถานทีตงัสาํนกังาน  :  9/28 หมู่ที 19 ตาํบลคลองหนงึ อาํเภอคอลงหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์    :  02-529-3536 
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สาํนักงานสาขา (3) 
ชือบรษัิท    :  คลินิกการแพทยอ์ินเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาอยธุยา 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรกัษาสขุภาพในสถานทีและนอกสถานที 
สถานทีตงัสาํนกังาน  :  1/194-5 หมู่ที 5 ตาํบลคานหาม อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13210 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์    :  035-331-218 
 
สาํนักงานสาขา (4) 
ชือบรษัิท    :  คลินิกการแพทยอ์ินเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาสยามอีสเทิรน์ 
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรกัษาสขุภาพในสถานทีและนอกสถานที 
สถานทีตงัสาํนกังาน  :  60/31-32 หมู่ที 3 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์    :  038-891-841-2 
 
สาํนักงานสาขา (5) 
ชือบรษัิท    :  คลินิกการแพทยอ์ินเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาชลบรุ ี
ประเภทธุรกิจ :  ตรวจรกัษาสขุภาพในสถานทีและนอกสถานที 
สถานทีตงัสาํนกังาน  :  117/12-14 หมู่ที 6 ตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบรุ ี20000 
เว็บไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์    :  038-454-417-9 
 
ข ้อมูลทวัไปของบร ิษัทย่อย 
ชือบรษัิท    :  บรษัิท แอคคิว ฟาสแลบ็ เซ็นเตอร ์จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ :  บรกิารตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม 
สถานทีตงัสาํนกังาน  :  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
เลขทะเบียนบรษัิท   :  0105540029193 
ทนุจดทะเบียน   :  3 ลา้นบาท  
เว็บไซด ์    :  www.accufas.com 
โทรศพัท ์    :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-865-1545 
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ข ้อมูลอ ้างอ ิงอ ืน  

นายทะเบยีนหลักทร ัพย  ์
บร ิษัท  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ทตีังสาํนักงานใหญ่        อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 
โทรศัพท  ์ 02-229 -2800 
โทรสาร  02-359-1259 
 
ผู้สอบบัญชี  
บร ิษัท  สาํนกังาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 
ทตีังสาํนักงานใหญ่       491/27 อาคารสีลมพลาซา่ ถนนสีลม แขวงสีลม แขวงเขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท  ์ 02-234-1678 
โทรสาร  02-237-2133 
 
 
ข้อมูลสาํคัญอืน 

สัญญาทางการเงนิทสีาํคัญของบร ิษัท  

ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทไม่มีเงินกูร้ะยะยาว เนืองจากมีการชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวทงัหมด โดยใช้
เงินบางสว่นทีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุประชาชนทวัไป 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ  : บรษัิทมีวตัถปุระสงคใ์นการนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รงันีหลงัหกัคา่ใชจ้่าย
เกียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นเงินสทุธิประมาณ303.10 ลา้นบาท ไปใชด้งัต่อไปนี 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
ประมาณการ
จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทใีช้โดยประมาณ 

1.  เงินลงทนุสาํหรบัปรบัปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 
ลา้นบาทตอ่สาขา ไม่เกิน 4 สาขา 

30.00 ปี 2563 - 2564 

2.  จดัซือเครอืงมือและอปุกรณข์องบรษัิทและบรษัิทย่อย 100.00 ปี 2563 

3. ชาํระคืนเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 100.00 ปี 2562 -2563 

4. เพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ 73.10 ปี 2562 - 2563 

รวม 303.10  
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ปัจจัยความเสียง 

การลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิททีเสนอขายในครงันีมีความเสียง ผูล้งทนุควรพิจารณาขอ้มลูในเอกสารฉบบันีอย่างรอบคอบโดยเฉพาะ
อย่างยิงปัจจยัความเสียงในหวัขอ้นีก่อนตดัสินใจลงทนุซือหุน้สามญัของบรษัิท 

ขอ้ความดงัต่อไปนีแสดงถึงปัจจยัความเสียงทีมีนยัสาํคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท และมลูค่าหุน้ของบริษัท
นอกเหนือจากปัจจยัความเสียงทีปรากฏในหนงัสือชีชวนฉบบันี อาจมีความเสียงอืนๆ ซงึบริษัทไม่อาจทราบไดใ้นขณะนีหรือเป็นความเสียงที
บรษัิทพิจารณาในขณะนีวา่ไม่เป็นสาระสาํคญัซงึอาจเป็นปัจจยัความเสียงทีมีความสาํคญัตอ่ไปในอนาคต ความเสียงดงักลา่วอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ รายได ้ผลกาํไร สินทรพัย ์สภาพคลอ่ง หรอื แหลง่เงินทนุของบรษัิท 

นอกจากนี ขอ้ความในลกัษณะทีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏในหนังสือ     ชีชวนฉบับนี 
เช่น การใชถ้อ้ยคาํว่า “เชือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณว์่า” “มีแผนจะ” “ตงัใจ” “ประมาณ” หรือการประมาณการทางการเงินโครงการใน
อนาคต การคาดการณเ์กียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท นโยบายของรฐัและ/หรือคาํหรือขอ้ความอืนใดในทาํนองเดียวกนั เป็นคาํหรือขอ้ความทีบ่งชีถึงสิงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต ซงึมีความ
ไม่แน่นอน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัท ในปัจจุบันนัน มิไดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการหรือ
เหตกุารณใ์นอนาคตและผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัจากการคาดการณห์รือคาดคะเนก็ได ้สาํหรบัขอ้มลูในส่วนนีที
อา้งถึงหรอืเกียวขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจากขอ้มลูทีมีการเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิงพิมพข์องรฐับาลหรอืจาก
แหลง่ขอ้มลูอืนๆ โดยทีบรษัิทมิไดท้าํการตรวจสอบหรอืรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

ปัจจบุนับรษัิทมีการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางดา้นอาชีวเวชศาสตร ์โดยเนน้ใหบ้ริการดา้นการตรวจสขุภาพประจาํปี 
การตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน นอกจากนีบริษัทยงัมีบริษัทย่อยดาํเนินกิจการใหค้าํแนะนาํ ปรกึษา และใหบ้ริการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม 
โดยจะเนน้ใหบ้ริการตรวจวัดทางดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสาํนักงานบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายตา่งๆโดยความเสียงทีสาํคญัตา่งๆของธุรกิจมีรายละเอียดดงันี 

 

1.1 ความเสียงเกียวกับการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 ความเสียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวิชาชพีเฉพาะทาง 

การใหบ้ริการตรวจสขุภาพจะตอ้งพึงพาบุคลากรทางการแพทยท์ีมีคณุภาพในสาขาทีเกียวขอ้ง ซึงในปัจจบุนัสามารถผลิตไดใ้นจาํนวนจาํกดั 
ประกอบกับผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละธุรกิจทีเกียวขอ้ง ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการบุคลากรทีมี
คณุภาพและประสบการณเ์ขา้รว่มงานในองคก์รอย่างต่อเนือง ซงึบคุลากรดงักล่าวจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถ
ทีเหมาะสม ดงันนับริษัทอาจมีความเสียงในการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยแ์ละบคุลากรวิชาชีพเฉพาะทางในอนาคตโดยบริษัทมีการใช้
จาํนวนบคุลากรวิชาเฉพาะทางและเจา้หนา้ทีปฎิบติัการทวัไป ดงันี          

 

ตาํแหน่ง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประจาํ ชัวคราว ประจาํ ชัวคราว ประจาํ ชัวคราว ประจาํ ชัวคราว 
แพทย ์ 6 199 6 474 5 430 5 442 
พยาบาล 4 36 4 154 7 373 4 509 
เจา้หนา้ทีหอ้งปฏิบติัการ 11 - 14 - 11 5 10 1 
เทคนิคการแพทย ์ 5 6 4 65 8 87 6 108 

อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทมีการผันแปรไปตามฤดูกาล บริษัทจึงมีการใชบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางนอก
เวลา เพือเป็นการบริหารตน้ทุนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึนบริษัทมีการใชบุ้คลากรทางการแพทยน์อกเวลาในการออกตรวจนอกสถานที ซึงการ
ออกหน่วยในการตรวจสขุภาพเป็นงานทีใชเ้วลาสนัและไม่ต่อเนืองในแต่ละงานอีกทงับริษัทมีการวางแผนการออกใหบ้ริการล่วงหนา้เพือลด
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ความเสียงในการด้านการจัดหาบุคลากรต่างๆทาํให้อาจประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าโรงพยาบาลทัวไป 
ประกอบดว้ยการทีบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสมใหแ้ก่บคุลากร  

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจาํของบริษัท บริษัทมีการสรา้งเสริมบรรยากาศและสขุอนามยัใน
การทาํงานทีดี นอกจากนี บริษัทยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจาํของบริษัทเพือ
สรา้งเสริมทกัษะในการทาํงานและพฒันาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนืองในดา้นต่างๆ อนัจะส่งผลใหบ้คุลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร ประกอบกบั
บริษัทมีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย ์ซึงสามารถชักชวนมาร่วมงานในกรณีทีประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรได ้จากนโยบายขา้งตน้ 
บรษัิทเชือวา่จะสามารถช่วยลดความเสียงในการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยแ์ละบคุลากรวิชาชีพเฉพาะทาง 

 

1.1.2 ความเสียงจากการถูกฟ้องร ้อง 

ผูใ้ชบ้ริการตรวจสขุภาพและตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มสามารถฟ้องรอ้ง บคุลากร ผูด้าํเนินสถานพยาบาล หรือบริษัทและบริษัทย่อย 
หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการใหบ้ริการ ตลอดจนหากผลการตรวจสขุภาพและตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มทีออกมา
ผิดพลาด และยังรวมไปถึงการถูกฟ้องในเรืองการปฎิบัติหนา้ทีของบุคลากรวิชาชีพ อาทิ เช่น แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย ์
นกัรงัสีเทคนิค และนักวิชาการสิงแวดลอ้มเป็นตน้ โดยความเสียงจากการถูกฟ้องรอ้งทีอาจเกิดขึนจากลกูคา้ และผูค้วบคุมดูแลในธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยในอดีตทีผ่านมามีขอ้กล่าวหาแก่อดีตพนักงานของบริษัทในปี 
2559 ว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์เนืองจากบุคคลากรดังกล่าวผ่านการอบรมดา้นการเจาะเลือดและดา้นอืนๆจาก
สถาบันของรฐั หรือสภาเทคนิคการแพทยร์บัรอง แต่ไม่ตรงตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายของ พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย  ์ ซึงทาํให้มี
ความผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์อย่างไรก็ดีขอ้กล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงไม่มีผลผูกพนัถึงบริษัทและบริษัท
ไม่ไดถ้กูกลา่วหาในขอ้กลา่วหาดงักลา่ว 

ในการควบคุมความเสียงดงักล่าวบริษัทและบริษัทย่อยไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงขันตอนและกระบวนการในการ
ใหบ้รกิารใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามเกณฑท์ีเกียวขอ้งนอกจากนี บรษัิทและบรษัิทย่อยยงัใชอ้ปุกรณท์ี 

ทนัสมยัและไดม้าตรฐานพรอ้มดว้ยบุคลากรทีมีความเชียวชาญเพือลดขอ้ผิดพลาดทีอาจเกิดขึน พรอ้มทงัยงันาํระบบ ISO 9001:2015 และ 
ISO/IEC 17025:2005 มาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการและปัจจบุนัหอ้งปฎิบติัการของกลุม่บรษัิทได ้

รบัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฎิบัติการด้านการทางการแพทย์ จากสาํนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ 
กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม ปี 2562 อนึง บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการและความพึงพอใจของ
ผูร้บับริการและในส่วนของบุคลากรวิชาชีพต่างๆเพือลดขอ้ผิดพลาดทีอาจเกิดขึน บริษัทมีการประกาศหนา้ที ความรบัผิดชอบ และร่วมถึง
บทลงโทษ ในการออกปฏิบติังานนอกสถานที เป็นลายลกัษณอ์กัษรชดัเจนในเดือนมีนาคม 2562 ซงึมีเนือหาใหม้ีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของบุคลากรวิชาชีพต่างๆและลกัษณะการปฎิบติัหนา้ทีของแต่ละวิชาชีพอย่างเครง่ครดั ก่อนใหบ้ริการ และขณะใหบ้ริการ เพือเพิมเติมความ
รดักมุในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของบรษัิทและเพือลดความเสียงเรอืงการถกูฟ้องรอ้งจากสาธารณสขุแตล่ะพืนทีและลกูคา้ 

 

1.1.3ความเสียงจากการแข ่งข ันในธุรกิจ 

ในธุรกิจการใหบ้ริการตรวจสขุภาพและธุรกิจการตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้ม ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตทีสาํคญั ทาํใหม้ีธุรกิจ
การตรวจสขุภาพและคณุภาพสิงแวดลอ้มมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนือง เนืองจากการตรวจสขุภาพมีกฎหมายกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งจดั
ใหม้ีการตรวจสขุภาพก่อนเขา้งานและตรวจสขุภาพประจาํปีต่อเนืองอย่างนอ้ยปีละหนึงครงัแก่ลกูจา้งทีทาํงานเกียวกบัปัจจยัเสียง และการที
โรงพยาบาลเอกชนมีการควบรวมเพือใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาดและขยายการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมไปยงัพืนทีต่างๆ มากขึน รวมถึงการ
ลงทุนในเครืองมือและอปุกรณท์างการแพทย ์การปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้ริการ และการประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลต่างๆ เพือดึงดดู
ลกูคา้ จากปัจจยัดงักลา่วทาํใหธุ้รกิจตรวจสขุภาพมีการแข่งขนัทีสงู ซงึทาํใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคา และอาจสง่ผลกระทบตอ่กาํไรของบรษัิท 
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อย่างไรก็ดี จากการทีบริษัทดาํเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการตรวจสขุภาพมานานกว่า 23ปีทาํใหบ้ริษัทมีประสบการณแ์ละความชาํนาญ
สงูในการใหบ้ริการตรวจสขุภาพและวิเคราะหผ์ลการตรวจ และมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทสามารถในการ
ใหบ้ริการในงานหลายจุดไดค้รอบคลมุทวัประเทศ อีกทงับริษัทมีความชาํนาญในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้จาํนวนค่อนขา้งมาก จึงทาํใหม้ีการใช้
เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์เพิมขึน ซึงช่วยเพิมอาํนาจการต่อรองต่อผูจ้ัดจาํหน่ายแก่บริษัท ประกอบกบับริษัทมีการพฒันาคุณภาพบุคลากร
พรอ้มดว้ยเครืองมือและอปุกรณท์างการแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการอย่างต่อเนือง พรอ้มรถเอ็กซเรยส์ามารถใหบ้ริการไดค้รอบคลมุทวัประเทศ 
เพือยกระดับมาตรฐานการใหบ้ริการใหสู้งขึน นอกจากนี บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธเ์พือใหบ้ริษัทเป็นทีรูจ้ักมากขึน รวมทังเพือ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ ์จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ทาํใหบ้รษัิทมนัใจวา่สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.1.4 ความเสียงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล 

ธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทยข์องบริษัทเป็นธุรกิจการตรวจสุขภาพประจาํปี ก่อนเขา้งาน แรงงานต่างดา้ว และปัจจัยเสียง  โดย
รายไดห้ลกัของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการตรวจประจาํปี ซึงการตรวจสขุภาพประจาํปีส่วนใหญ่จะเริมตรวจในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 
ของแต่ละปี โดยส่วนหนึงสาเหตอุาจเกิดจากเป็นช่วงทีจาํนวนพนกังานมีการเปลียนแปลงนอ้ย และเป็นรอบการตรวจสขุภาพประจาํปีของแต่
ละบริษัทจึงทาํใหบ้ริษัทส่วนใหญ่จะตรวจสขุภาพในช่วงดงักล่าวค่อนขา้งมากโดยรายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาสยอ้นหลงั
ตามภาพ ดงันี                 

 
  

อย่างไรก็ดี บริษัทก็ใหค้วามสาํคญัในการลดความเสียง โดยการขยายประเภทการใหบ้ริการของบรษัิทเพือบรหิารรายไดใ้นช่วงเวลา
ทีแตกต่างกันมากขึน เช่น การตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ซึงส่วนมากจะเกิดขึนในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี รวมไปถึงการ
ตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน ซึงจะมีรายการจากการใหบ้ริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี และรายไดจ้ากการใหบ้ริการฉีด
วคัซีนทีใหบ้รกิารมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี รวมถึงรายไดต้รวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้มของบรษัิทย่อยมีการปรบัตวัเพิมขึน 
ส่วนใหญ่จะมีการใหบ้รกิารมากในช่วงไตรมาส 1ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี ดงันนับริษัทเชือว่าวิธีการดงักล่าวจะช่วยลดความเสียงจากการผนั
ผวนของรายไดต้ามฤดกูาลไดพ้รอ้มๆกบัการเติบโตของธุรกิจของกลุม่บรษัิทดว้ย 

จากทีกล่าวดา้นความเสียงจากการผนัผวนของรายไดต้ามฤดกูาล ในธุรกิจของบริษัท ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรสทุธิของบริษัท
ดว้ย  ซงึธุรกิจของบรษัิทจะมีผลการดาํเนินงานทีดีในช่วงไตรมาส 3 และ 4 โดยมีรายละเอียดกาํไรสทุธิแยกตามไตรมาส ดงันี 
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อย่างไรก็ดีจากการเพิมประเภทการใหบ้ริการเพือลดความเสียงจากการผนัผวนของรายไดข้องบริษัท อาจมีความเสียงในดา้นความ

ไน่นอนเนืองจากการตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้ว ซงึส่วนหนึงเป็นงานทีบริษัททาํสญัญาใหบ้รกิารช่วงจากโรงพยาบาลรฐับาลจะเกิดขึนปีเวน้
ปี และการใหบ้ริการฉีดวัคซีนตอ้งมีการเสนอราคาในการใหบ้ริการปีต่อปี ในกรณีทีบริษัทไม่ไดร้บังานตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว หรือ
ใหบ้รกิารฉีดวคัซีน ซงึอาจทาํใหไ้ตรมาส 1 ของทกุปี อาจมีผลขาดทนุ 

1.1.5ความเสียงจากการเช ่าช ่วงพนืทจีากบุคคลทเีกียวโยงเป็นทตีังสาขา 

 สืบเนืองจากปัจจบุนับริษัทมีสาขาใหบ้ริการในพืนทีต่างๆ ในย่านนิคมอตุสาหกรรมซงึตงัอยู่ในพืนทีจงัหวดัชลบุรี ปทมุธานี อยธุยา 
และระยอง โดยเปิดเป็นสาขาย่อยของบรษัิท โดยพืนทีดงักล่าวบริษัทมีการทาํสญัญาเช่ากบับริษัท เอ็น. วี. พี. แลนด ์จาํกดั ซงึมีความเกียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยระยะเวลาของสญัญาเช่าจะสินสดุในวนัที 31 พฤษภาคม 2565 โดยรายไดจ้ากการใหบ้ริการผ่านสาขาย่อย เฉลียปี 
2559 –2561 และไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 23.00 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของงบการเงินรวม 

 โดยทีบริษัทไดม้ีการต่อสญัญากบัผูเ้ช่าจากบริษัท เอ็น. วี. พี. แลนด ์จาํกดั ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตงัแต่วนัที 1 มิถนุายน 2562 ถึง 
31 พฤษภาคม 2565 โดยมีอตัราค่าเช่าเพิมขึนคิดเป็นรอ้ยละ 12.50 อย่างไรก็ดีอตัราค่าเช่าพืนทีดงักล่าวมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาทีผูป้ระเมิน
มลูคา่ทรพัยส์ินประเมิน นอกจากนีบรษัิทมีแผนลงทนุซือทีดินและสาํนกังานเองเพือลดความเสียงดงักลา่ว 

1.2 ความเสียงอ ืนๆ  

1.2.1ความเสียงจากการขายหุน้จากผู้ถอืห ุน้  

 เนืองจากบริษัทมีผูถื้อหุน้บางกลุ่มทีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นเพียงผูล้งทุน
โดยมิไดเ้ขา้มาบริหารจดัการธุรกิจของบริษัท จึงอาจมีความเสียงทีกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะขายหุน้หลงัจากทีบริษัทไดเ้ขา้จดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ 
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1.2.2ความเสียงจากบร ิษัทมีผู้ถอืห ุน้รายใหญ่ถอืห ุน้มากกว่าร ้อยละ 50 

ในปี 2558 มีการเปลียนแปลงผูถื้อหุน้ โดยกลุ่มประสิทธิดาํรง ขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่มผูล้งทุนใหม่ 6 รายทาํใหก้ลุ่มประสิทธิดาํรง มี
สดัส่วนการถือหุน้หลังจากการขายหุน้คิดเป็นรอ้ยละ15 และกลุ่มผูถื้อหุน้ใหม่มีสดัส่วนรอ้ยละ 85 โดยนายแพทยน์ิมิต ประสิทธิดาํรง ดาํรง
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการใหญ่สายการแพทย ์ดูแลดา้นดา้นการแพทยแ์ละพยาบาล และดร.สิทธิวตัน ์กาํกัดวงษ์ดูแลดา้นการตลาด ต่อมาในปี 
2560 นายแพทยน์ิมิต ประสิทธิดาํรงมีการขายหุน้ส่วนทีเหลือออก และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซงึนายแพทยณ์รงคพ์ล หา้วเจริญ 
ดาํรงตาํแหน่งรองจากนายแพทยน์ิมิต ประสิทธิดาํรง  ขึนมาเป็นผูดู้แลดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลแทนซึงปัจจุบนั กลุ่ม ดร.สิทธิวตัน ์กาํกัด
วงษ์ ถือหุน้ในบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 65.06 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท (ขอ้มลู ณ วนัที30กนัยายน2562)จึงทาํใหก้ลุ่ม
ดร.สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์สามารถควบคมุมติทีประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นเรืองการแต่งตงักรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนที
ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรืองทีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผูถื้อหุน้ 
ดงันนัผูถื้อหุน้รายอืนของบริษัทอาจมีความเสียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือถ่วงดลุเรืองทีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอไดท้งันีภายหลงั
การเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชนชนครงัแรกนีกลุม่ ดร.สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษจ์ะถือหุน้รอ้ยละ 48.42 

อย่างไรก็ตาม เพือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปรง่ใส และมีการถ่วงดลุอาํนาจดงักล่าว บรษัิทจึงไดจ้ดัโครงสรา้งการ
บริหารจดัการโดยมีบุคลากรทีมีความรูค้วามสามารถ และไดก้าํหนดขอบเขตการดาํเนินงานการมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารอย่าง
ชดัเจน มีการแต่งตงับุคคลภายนอกทีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัทซึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน และกรรมการ
ตรวจสอบจาํนวน 4 ท่าน เพือทาํหนา้ทีตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมทังบริษัทไดก้าํหนดมาตรการการทาํรายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยจาํกัดการออกเสียงของผูท้ีเกียวขอ้ง 
นอกจากนีบริษัทยงัจัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจา้งบริษัทผูช้าํนาญการจากภายนอกทีปฏิบติังานเป็นอิสระและขึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ทีหลกัในการดแูลระบบการควบคมุภายในเพือใหเ้ป็นไปตามระบบทีไดก้าํหนดไว ้ทงันีเพือสรา้งความมนัใจ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ถึงความโปรง่ใสและถ่วงดลุอาํนาจในการบรหิารงานของบรษัิท 

1.2.3 ความเสียงในเร ืองตลาดรองสาํหร ับการซือขายหลักทร ัพย  ์

เนืองจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครงันี เป็นการเสนอขายก่อนทีจะไดร้บัอนมุติัใหน้าํหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ ผูล้งทุนอาจมีความเสียงในเรืองสภาพคล่อง และการไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้ตามทีคาดการณไ์วห้ากหลกัทรพัยข์อง
บรษัิทไม่สามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดซ้งึจะมีผลใหไ้ม่มีตลาดรองสาํหรบัการซือขายหุน้สามญัของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดด้าํเนินการยืนคาํขอใหร้บัหุน้สามญัของบรษัิทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอไอ แลว้ 
ซงึขณะนีตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่ระหวา่งการพิจารณารบัหลกัทรพัยข์องบรษัิทเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ทงันี บรษัิท แคปปิตอลวนั พารท์เนอร ์
จาํกดัในฐานะทีปรกึษาทางการเงินไดพ้ิจารณาคณุสมบติัของบริษัทในเบืองตน้แลว้พบว่า บริษัทมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอไอ” ยกเวน้คณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุน้
รายย่อย โดยบริษัทตอ้งมีผูถื้อหุน้สามัญรายย่อยไม่ตาํกว่า 300 ราย และตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ โดยที
ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุน้แลว้เสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกียวกับการกระจายการถือหุน้รายย่อยครบถว้นตาม
เกณฑท์ีกาํหนดดงักลา่วขา้งตน้ 

1.2.4 ความเสียงกรณีราคาหุน้ของบร ิษัทอาจมีความผันผวนซึงก่อให ้เกิดผลขาดทุนอย่างมีน ัยสาํคัญต่อผู้ลงท ุนทซี ือห ุน้สามัญของ
บร ิษัทในการเสนอขายหุน้สามัญในคร ังน ี 

ราคาซือขายหุน้สามญัของบริษัทภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัในครงันี อาจมีความผนัผวนของช่วงราคาซือขายเนืองจาก
ปัจจยัหลายประการ ซงึเป็นสิงทีบรษัิทไม่สามารถควบคมุได ้ซงึรวมถึง 

 สภาวะการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยต์า่งๆ หรอืในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืการลงทนุในอตุสาหกรรมทีเกียวขอ้ง 

 ทศันะทมีีตอ่โอกาสสาํหรบัธุรกิจและการประกอบการของบรษัิท รวมถึงสภาวะอตุสาหกรรมโดยทวัไป 

 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดาํเนินงานทีแท้จริงกับผลประกอบการทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานทีผูล้งทนุและนกัวิเคราะหไ์ดค้าดหวงั 
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 บทวิจยัของนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยห์รอืการเปลียนแปลงคาํแนะนาํของนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์

 การเปลียนแปลงในการประเมินมลูค่าตลาดและราคาหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทลกัทรพัยฯ์ ซึงดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลงึกบั
บรษัิท 

 การเปลียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 ขอ้พิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรฐั 

 สภาวะหรอืเหตกุารณท์างเศรษฐกิจและการเมือง 
ทงันี ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีและปัจจยัอืนๆ อาจสง่ผลใหร้าคาหุน้ของบรษัิทและความตอ้งการซือหุน้ของบรษัิทมีความผนัผวน ซงึทาํใหร้าคาซือ
ขายของบรษัิทในตลาดหลกัทรพัยอ์าจตาํกวา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัในครงันีเป็นอย่างมาก รวมถึงอาจทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัหรอืขดัขวางมิใหผู้้
ลงทนุสามารถขายหุน้ของบรษัิทไดแ้ละอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สภาพคลอ่งของหุน้ของบรษัิท 
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ข้อมูลหลักทร ัพยแ์ละการถอืห ุน้ 

1.  ทุนจดทะเบยีน  
 ณ วนัที31ธันวาคม 2562บริษัทมีทุนจดทะเบียนทงัสิน107,500,000บาทโดยเป็นทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้107,500,000บาท
บาท ประกอบด้วยหุน้สามัญจาํนวน 215,000,000หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50บาท ซึงบริษัทไดท้าํการจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนจาํนวน 
55,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) 

2.  โครงสร ้างผู้ถอืห ุน้ 
 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษัิทก่อนและหลงัการเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก มีดงันี 

รายชือผู้ถอืห ุน้ 

ก่อนการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่
ประชาชน  

หลังการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน 

จาํนวนหุน้ ร ้อยละ จาํนวนหุน้ ร ้อยละ 

กลุ่มดร .สิทธ ิวตัน  ์กาํกัดวงษ /์2 104,100,800 65.06 104,100,800 48.42 

ดร.สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์/1 72,100,400 45.06 72,100,400 33.54 

นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ/1 32,000,400 20.00 32,000,400 14.88 

กลุ่มครอบคร ัวพรยืนยง/2 40,000,000 25.00 40,000,000 18.60 

นายเสถียร พรยืนยง/1 28,800,800 18.00 28,800,800 13.40 

นางกานดา พรยืนยง/1 11,199,200 7.00 11,199,200 5.21 

กลุ่มผู้ถอืห ุน้อ ืนๆ  15,899,200 9.94 15,899,200 7.39 

นางสาววิมาลา สกลุบญุราศี/1 7,999,400 5.00 7,999,400 3.72 

นายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง/2 4,700,000 2.94 4,700,000 2.19 

นายสวิุทย ์ตนัติสนุทร/1 3,199,800 2.00 3,199,800 1.49 

รวมจาํนวนหุน้ 160,000,000 100.00 160,000,000 74.42 

จาํนวนหุน้ทเีสนอขายต่อประชาชนทวัไป 55,000,000 25.58 

รวมจาํนวนหุน้ 215,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: /1 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหม่ 6 ราย เขา้ถือหุน้ในบริษัท ตงัแต่ปี 2558 โดยกลุ่มครอบครวัพรยืนยงนางสาววิมาลา สกุลบุญราศี และนายสุ
วิทย ์ตนัติสนุทร เป็นผูถื้อหุน้ทีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

/2ผูถื้อหุน้ทีอยู่ในกลุ่มการหา้มซือขายหุน้ (Silent Period) ไดแ้ก่ กลุ่มดร.สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์ นายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง และ กลุ่มครอบครวัพร
ยืนยง โดยหุน้ของกลุ่มของดร.สิทธิวตัน ์หา้มซือขายเต็มจาํนวน และหุน้จากกลุ่มครอบครวัพรยืนยง และนายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง หา้มซือ
ขายในอัตราส่วนตามสัดส่วน จนครบรอ้ยละ55 ของจาํนวนหุ้นทังหมด ทังนีหลัง IPO 6 เดือน ผู้ถือหุ้นเหล่านีสามารถทยอยขายหุ้นใน
อตัราสว่นไม่เกิน 25% ของหุน้ทีถกูหา้มขาย และเมือครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี หลงัจาก IPO ผูถื้อหุน้กลุม่ดงักลา่วสามารถขายไดท้งัหมด 
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3.  รายชือผู้ถอืห ุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบร ิษัทฯ  

- รายชือและสดัส่วนการถือหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2562 

รายชอื  จาํนวนหุน้ สัดส่วนการถอืห ุน้  (%) 
1. นายสิทธิวตัน ์       กาํกดัวงษ ์ 72,100,400 33.54 
2. น.ส.ปรมาภรณ ์    ปวโรจนกิ์จ 32,010,400 14.89 
3. นายเสถียร           พรยืนยง 28,800,800 13.40 
4. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลทจ์ก.เพือการลงทนุ 11,752,000 5.47 
5. นางกานดา          พรยืนยง 11,199,200 5.21 
6. น.ส.วิมาลา          สกลุบญุราศี 7,999,400 3.72 
7. นายสวิุทย ์          ตนัติสนุทร 3,199,800 1.49 
8. นายสมพงษ ์       ชลคดีดาํรงกลุ 2,700,000 1.26 
9. นายบณัฑิต         ชีวะธนรกัษ์ 2,000,000 0.93 
10. กองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท50 1,715,000 0.81 

ทีมา : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

 
 การกระจายการถอืครองหุน้จาํแนกตามประเภทของบุคคลทถีอื   ณ วันท  ี30 ธ ันวาคม 2562 

ประเภทผู้ถอืห ุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ ร ้อยละ 

นิตบิุคคล       

สญัชาติไทย 26          16,578,164  7.71 

สญัชาติต่างดา้ว 0 0 0 

รวมนิตบิุคคล 26          16,578,164  7.71 

บุคคลธรรมดา       

สญัชาติไทย                   1,188         197,921,836  92.06 

สญัชาติต่างดา้ว                          1                500,000  0.23 

รวมบุคคลธรรมดา                   1,188         198,421,836  92.29 

ทีมา : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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             การกระจายการถอืครองหุน้จาํแนกตามอัตราส่วนของผู้ถอืห ุน้   ณ วันท  ี30 ธ ันวาคม 2562 

ประเภทผู้ถอืห ุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ ร ้อยละ 

นิตบิุคคล       

ผูถื้อหุน้เกินกวา่ 0.5% 2       13,496,489  6.28 

ผูถื้อหุน้ไม่เกิน 0.5% แตไ่ม่ตาํกว่า 1 หน่วยการซือขาย 24 3081675 1.43 

ถือหุน้ตาํกวา่ 1 หน่วยการซือขาย 0 0 0 

รวมนิตบิุคคล 26       16,578,164  7.71 

บุคคลธรรมดา       

ผูถื้อหุน้เกินกวา่ 0.5%                     12      165,403,524  76.93 

ผูถื้อหุน้ไม่เกิน 0.5% แตไ่ม่ตาํกว่า 1 หน่วยการซือขาย                1,139        33,017,788  15.36 

ถือหุน้ตาํกวา่ 1 หน่วยการซือขาย                     38                    524  0.00  

รวมบุคคลธรรมดา                1,189      198,421,836  92.29 

ทีมา : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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             การถอืห ุน้ของกรรมการและผู้บร ิหาร  (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

รายชือ  การถอืครอง 23-ธ .ค.-62 ซือระหว่างปี ขายระหว่างปี 30-ธ .ค.-62 

1. รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ ทางตรง  -   -   -   -  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

2. ดร.สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ์ 
ทางตรง 

    72,100,400   -   -      72,100,400  

เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณป์วโรจนกิ์จ         

3. น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ 
ทางตรง 

    32,000,400            10,000   -      32,010,400  

เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวตันก์าํกดัวงษ์         

4. น.ส.ทิวาพร กณัฑาสวุรรณ ทางตรง           50,000   -   -            50,000  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

5. นายวโรกาส ตาปสนนัทน ์ ทางตรง         100,000   -            60,000            40,000  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

6. พล.ต.วสนัต ์ ทพัวงศ ์ ทางตรง         100,000   -   -          100,000  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

7. นายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง ทางตรง       4,700,000   -        3,212,276        1,487,724  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

8. นายวิชยั เบญจพลาพร ทางตรง  -   -   -   -  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

9. น.ส.รชันีพร มกราวธุ ทางตรง  -   -   -   -  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

10. นพ.ณรงคพ์ล หา้วเจรญิ ทางตรง           60,000   -   -            60,000  

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทางออ้ม  -   -   -   -  

รวม   109,110,800   10,000  3,272,276   105,848,524  

หมายเหตุ 
. รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ (มีผลตงัแต ่วนัที 1 มกราคม 2563) 

2. นายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท / ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการตลาด(มีผลตงัแต ่วนัที 1มกราคม 2563) 
. นายวิชยั เบญจพลาพร ลาออกจากตาํแหน่งผูอ้าํนวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน(มีผลตงัแต ่วนัที 1 มกราคม 2563) 

4. น.ส.สนุทร ี นอ้ยนารถ  ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการตลาด (มีผลตงัแต ่วนัที 1 มกราคม 2563) 
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 ทงันีในระหว่างปี 2562 มีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยามของ ก.ล.ต.) 
คณะกรรมการบรษัิทฯ มีการถือหุน้รวมกนัจาํนวน 105,848,524หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 49.23ของหุน้ทีชาํระแลว้ของบรษัิทฯ 

หมายเหตุ  :  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการ 
ผู้อาํนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์
 
4. การออกหลักทร ัพยอ์ ืน  
 -ไม่มี- 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอืน(ถา้มี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปลียนแปลงได้ โดยจะขึนอยู่กับผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจาํเป็นในการใช้เงินทุน
หมนุเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้งือนไขทีว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ 
และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษัท
เห็นสมควร 

ทงันี มติของคณะกรรมการบริษัททีอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูนาํเสนอเพือขออนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซงึคณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจอนมุติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหที้ประชมุ
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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การกาํกับดูแลกจิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกาํกับดูแลกิจการ   
 บริษัทใหค้วามสาํคัญกับการกาํกับดูแลกิจการทีดี (GoodCorporateGovernance) เพือระบบจัดการบริหารทีมีประสิทธิภาพ 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เสริมสรา้งความเชือมนัและความมนัใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท้ีเกียวขอ้งทกุฝ่าย บริษัทไดย้ึดหลกัการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทจดทะเบียน (The principles of GoodCorporateGovernance of Listed Companies) ตามทีตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด เป็นแนวทางในการปฎิบติัเพือใหกิ้จการมีผลประกอบการทีดีในระยะยาว น่าเชือถือสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูค้นรอบขา้ง เพือประโยชนใ์น
การสรา้งคุณค่าให้กิจการยังยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุรกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยมีแนวปฎิบัติ
ครอบคลมุหลกัการ  หมวด ดงันี 

หมวดท  ี    สิทธ ิของผู้ถอืห ุน้   

บริษัทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึง
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตนโดยสิทธิขนัพืนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษัท การ
ไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพือใชส้ิทธิออกเสียงในทีประชุมผูถื้อหุน้เพือแต่งตงัหรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตงัผูส้อบบญัชีและเรอืงทีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ การ
ลดทนุหรอืเพิมทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ทงันี บรษัิทดาํเนินการเกียวกบัการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี  

1. มีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานที และวาระการประชมุทีถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ
หรอืประกอบมติทีขอตามทีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุและละเวน้การกระทาํ
ใด ๆ ทีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิท 
2. ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เพิมวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรืองทีผูถื้อหุน้
เสนอเป็นวาระการประชมุ  
3. คณะกรรมการดแูลใหม้ีการสง่หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้ง  
4. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุโดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไว้
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท  
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5. คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานทีประชมุ โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชมุ
ทีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การอภิปราย สถานทีจดัประชมุทีสะดวกตอ่การเดินทาง เป็นตน้ โดยไม่ทาํ 
การใดๆทีเป็นการจาํกดัโอกาสเขา้ประชมุหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ควรกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนาํเอกสาร
หรอืหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ทีกาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเกียวขอ้ง 
6. ประธานกรรมการจะดแูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ีเกียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละ
วาระการประชมุทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตงัคาํถามต่อทีประชมุในเรอืงที
เกียวขอ้งกบับรษัิทได ้
7. ประธานทีประชมุจดัใหม้ีการลงมติแยกในแตล่ะรายการในกรณีทีวาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแตง่ตงักรรมการ 
8. บริษัทมีวิธีการลงคะแนน มติทีประชมุ และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายบญัญัติใหก้ารลงคะแนนโดยวิธีชมูือ
นนั ใหน้บัว่าผูถื้อหุน้ทุกคนทีมาประชมุเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืนมาประชุมแทนมีเสียงหนึงเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลบั ใหน้บัว่าผูถื้อ
หุน้ทกุคนมีคะแนนเสียง เสียงหนงึตอ่หนงึหุน้ทีตนถือ  

หมวดท  ี2   การปฏิบัตติ ่อผู้ถอืห ุน้อย่างเทา่เทยีมกัน  

บรษัิทมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ทงัผูถื้อหุน้ทีเป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
และสรา้งความมันใจใหก้ับผูถื้อหุน้ว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไดดู้แลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม ดว้ยเชือว่าเป็น
ปัจจยัสาํคญัต่อความมนัใจในการลงทนุกบับรษัิท  โดยคณะกรรมการบริษัท มีหนา้ทีกาํกบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบติั และปกปอ้งสิทธิขนั
พืนฐานอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฎิบติัดงันี 
1. ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ โดยจะมีคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูด้แูลเรอืงทีผูถื้อหุน้เสนอ
เป็นวาระการประชมุ 
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชือบุคคลเพือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ทังนี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผย
หลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 
3. บริษัทสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทังวาระการแต่งตัง กรรมการเป็นรายบุคคล เพือความโปร่งใส และ
ตรวจสอบ 

หมวดท  ี3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บรษัิทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบและการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  และประสานประโยชนร์ว่มกนัอย่างเหมาะสม เพือใหผู้ม้ีส่วนได้
เสียทกุกลุม่มนัใจวา่สิทธิดงักลา่วไดร้บัการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี โดยมีแนวทางปฎิบติัดงันี 
บริษัทกาํหนดใหม้ีจรรยาบรรณต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้และเจา้หนีคู่แข่ง สงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยประกาศ
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบและปฏิบติัอย่างเครง่ครดั รวมทงัไดก้าํหนดโทษในการทีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 
โดยมีแนวปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียตา่งๆ ดงันี 
 

ผูถื้อหุน้ : บริษัทจะปฏิบัติหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์ุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทงัรายใหญ่
และรายย่อย เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ตามหลกัการของ
วิชาชีพโดยกาํหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยการจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปลียนแปลงไดข้ึนอยู่กับผลการดาํเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทพรอ้มทัง
จัดตังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดทิศทาง
เป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจาํปีโดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสุดของบริษัทผูถื้อหุน้
รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียเป็นสาํคญัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนเรอืงทีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อ-คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพือรวบรวม และกลันกรอง
ขอ้เท็จจรงิเบืองตน้ เพอืนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการชดุย่อยตอ่ไป 
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พนกังาน : บรษัิทใหค้วามสาํคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรพัยส์ิน
ของพนกังาน และยดึมนัปฏิบติัตามกฏหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเครง่ครดัไม่สนบัสนนุการใชแ้รงงานอย่าง
ไม่เป็นธรรม การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วทีผิดกฎหมายใหค้วามสาํคญัตอ่การหลกัการสิทธิมนษุยชน
ของพนักงานทุกระดับบริษัทจะคดัเลือกบุคคลเพือว่าจา้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดย
คาํนึงถึงคณุสมบติัของแต่ละตาํแหน่งงานคณุวฒุิทางการศกึษาประสบการณแ์ละขอ้กาํหนดอืนๆ ทีจาํเป็น
กับงานและปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติไม่มีขอ้กีดกันเรืองเพศอายุเชือชาติ
ศาสนาสถานศึกษาหรือสถานะอืนใดทีมิไดเ้กียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน โดยทีการแต่งตงั โยกยา้ย 
รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาํด้วยความสุจริตใจ และตังอยู่บนพืนฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนันบริษัทจะรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเช่น
ชีวประวติั การศกึษา ประวติัครอบครวั ประวติัสขุภาพ ประวติัการทาํงาน ฯลฯการเปิดเผยหรือการถ่ายโอน
ขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานจะทาํไดต้่อเมือไดร้บัความเห็นชอบจากพนกังานผูน้นัและใหค้่าตอบแทนทีเป็น
ธรรมและเหมาะสมกับหนา้ทีและความรบัผิดชอบซึงจัดงานปฐมนิเทศ มอบคู่มือพนักงาน การอบรมให้
ความรูเ้พือเพิมศักยภาพในการทาํงาน และจัดตังกองทุนสาํรองเลียงชีพใหแ้ก่พนักงานเพือสนับสนุนให้
พนกังานออมเงินระยะยาวไวส้าํหรบัตนเองและครอบครวัเมือลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือ
เสียชีวิต 

คูค่า้ : บริษัทมีกระบวนการการจัดซือจัดหาขันตอนทีตรวจสอบไดโ้ปร่งใสเป็นธรรม และก่อประโยชนส์ูงสุดต่อ
บริษัทซงึพนกังานบริษัทตอ้งจดัซือจดัหาสินคา้และบริการโดยคาํนึงถึงความตอ้งการความคุม้ค่าราคาและ
คณุภาพมีการใหข้อ้มลูแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทียมถกูตอ้ง ไม่ปกปิดไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้ในการติดต่อ
คู่คา้ใหผู้ติ้ดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการรา่งสญัญาการทาํสญัญาและการปฏิบติัตามสญัญาไว้
เป็นหลกัฐานเผือใชต้ามระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมายโดยทีไม่เรียก หรือรบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ 
ทีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครดัเมือพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตาม
สญัญาหรือคู่คา้ไม่อาจปฏิบติัตามสญัญาหรอืเหตอุืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาไดใ้หร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาเพือปรกึษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขตอ่ไป 

ลกูคา้ : บริษัทใหบ้ริการต่อลูกคา้ภายใตเ้งือนไขทีเป็นธรรมและตงัอยู่บนพืนฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเป็น
ธรรมตอ่ทงัสองฝ่ายโดยทีพนกังานบริษัทตอ้งทุ่มเทมุ่งมนัพฒันาบรกิารใหม้ีคณุภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑท์ี
เกียวขอ้ง มีราคาทีสมเหตสุมผลทนัต่อสถานการณแ์ละปฏิบติัตามสญัญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัไว้
อย่างเคร่งครดักรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้และ/หรือเจา้หนีทราบ
ล่วงหนา้เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขทงันีจะพึงรกัษาความลบัของลูกคา้เวน้แต่ลกูคา้ยินยอมให้
เปิดเผยเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทงัไม่นาํขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พือประโยชนข์อง
ตนเองและผูท้ีเกียวขอ้ง 

เจา้หนี : บรษัิทจะปฏิบติัตอ่เจา้หนีอย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรบั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สจุรติในการคา้
กบัเจา้หนีโดยปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขขอ้
ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนีทราบลว่งหนา้ เพือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

คูแ่ข่ง : บริษัทจะไม่แสวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการทีไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสมและไม่
ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยหรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มลูอย่าง
สมเหตสุมผลทงันีกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานจะประพฤติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที
ดี 

สงัคมและสว่นรวม : บริษัทจะรับผิดชอบและยึดมันรวมทังสนับสนุนทังในด้านการดูแลสิงแวดล้อมการศึกษาศาสนา
ศิลปวฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินทีบรษัิทมีทาํเลทีตงัในการดาํเนินธุรกิจ และดาํเนิน
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กิจกรรมเพือรว่มสรา้งสรรคส์งัคมชมุชนและสิงแวดลอ้มเพือใหช้มุชนทีบรษัิทมีทาํเลมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึทงั
ทีดาํเนินการเองและรว่มมือกบัรฐัและชมุชนโดยใหค้วามสาํคญัการป้องกนัอบุติัเหต ุและควบคมุการปล่อย
ของเสียของคู่คา้ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทใหอ้ยู่ในระดับค่ามาตรฐานทียอมรบัไดแ้ละเป็นไปตาม
กฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทังนีบริษัทจะปลูกฝังจิตสาํนึกในเรืองความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิงแวดลอ้มให้เกิดขึนภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้ารวมทังการใช้ทรพัยากร วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมวดท  ี    การเปิดเผยข ้อมูลและความโปร ่งใส  

บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเกียวขอ้งกบับริษัท ทงัขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางทีเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชือถือ โดยมีแนวทางปฎิบติัดงันี 

1. คณะกรรมการบรษัิทเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการทีสะทอ้นถึงภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของแต่
ละคน รวมทงัรูปแบบและจาํนวนของคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะคน  

2. คณะกรรมการบริษัท หรือผูท้ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะตอ้งมีหนา้ทีในการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑท์ีกาํหนด โดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์ทงัทีเป็นสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทัง
เผยแพรข่อ้มลูผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทใหม้ีความครบถว้นอย่างสมาํเสมอ รวดเรว็ ทนัสถานการณ ์

3. คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกาํกับดูแลผ่านทางรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาํปี (แบบ 56-2) 

4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 

5. คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 
และจดัใหม้ีรายงานการกาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี 

6. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าทีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทัวไปของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สาธารณชนทวัไปอย่างสมาํเสมอ 

7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหบ้ริษัทจัดทาํคาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysisหรือ 
MD&A) เพือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทงันีเพือใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทในแตล่ะไตรมาสไดดี้ยิงขนึ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

8. คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอืนทีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิารไวด้ว้ย 

หมวดท  ี    ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลกิจการเพือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและมีความรบัผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติั
หนา้ทีตอ่ผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการประกอบดว้ยกรรมการทีมีคณุสมบติัหลากหลาย ทงัในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ ความสามารถ
เฉพาะดา้นทีเป็นประโยชนก์บับริษัท  รวมทงัการอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที เพือเสริมสรา้งใหบ้ริษัท มีคณะกรรมการที
เขม้แข็ง โดยมีสาระสาํคญัสาํหรบัแนวปฏิบติัในการกาํกบัดแูลความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทดงัตอ่ไปนี 
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1.  โครงสร ้างคณะกรรมการ   
คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นระดบัตาํแหน่งผูบ้ริหารจากองคก์ร

ตา่งๆจงึสามารถนาํประสบการณค์วามรูค้วามสามารถมาพฒันาและกาํหนดนโยบายทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้โดยคณะกรรมการบรษัิทจะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร
ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกับดูแลตรวจสอบติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามแผนทีวางไว ้

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทังคณะ ปัจจุบันบริษัท มี
กรรมการทงัสินจาํนวน7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน และกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน  4ท่าน ซงึรวมกรรมการ
ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน โครงสรา้งกรรมการดังกล่าวจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพือพิจารณาในเรืองต่างๆ นอกจากนี 
คณะกรรมการบรษัิทยงัไดแ้ตง่ตงัอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพือช่วยในการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิท ดงันี 

1. คณะกรรมการบริหารบริษัทมีกรรมการบริหารทงัสิน4 ท่านโดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางและกลยุทธใ์นการดาํเนิน
ธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายทีกาํหนดโดยคณะกรรมการบรษัิทและเพือใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างคลอ่งตวั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมีกรรมการตรวจสอบทังสิน 3  ท่านเพือปฏิบัติหนา้ทีเฉพาะเรืองและเสนอเรืองใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและรบัทราบซงึคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ทีตามทีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบริษัทมีกรรมการทงัสิน 3 ท่าน เพือทาํหนา้ทีสรรหาบคุคลากรทีเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่ง 
พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. คณะทาํงานบริหารความเสียงบริษัทมีกรรมการและผูบ้ริหารทังสิน 3 ท่าน เพือทาํหนา้ทีกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสียงให้
ครอบคลมุทงัองคก์ร รวมทงักาํกบัดแูลใหม้ีระบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสียง เพือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิท  

 

2.  บทบาท  หน้าท  ีและความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 2.1 หนา้ทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัทปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติทีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบของตนและตอ้งปฏิบติั
หนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิทตลอดจนมติประชมุดว้ยความซือสตัยส์จุรติและคาํนงึถึงประโยชนข์องบรษัิท
และผูถื้อหุน้เป็นสาคญัทงันีคณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดนโยบายเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจแผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัท
และกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและแผนการทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.2 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลกัษณอ์ักษร เพือนาํเสนอทีประชุมคณะกรรมการไดใ้หค้วาม
เห็นชอบนโยบายดงักลา่ว เพือเป็นแนวทางปฎิบติัขององคก์รทีไดม้าตรฐานและถกูตอ้ง  

2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทไดจ้ัดทาํจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ(Code of Conduct) สาํหรบัผูบ้ริหารและพนักงานบริษัทเนืองจาก
จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิงสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกิจ เพือเป็นคู่มือการดาํเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัทและแนวปฎิบัติที
ถกูตอ้งสาํหรบัการทาํงาน อีกทงัปอ้งกนัการกระทาํเหตกุารณใ์ดๆทีเป็นผลเสียตอ่การดาํเนินงานและชือเสียงของบรษัิท 

2.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทมีการกาํหนดมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอาจเกิดขึนจากการทาํรายการระหว่างกันของบริษัท และ

บุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ว่าผูบ้ริหารและผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมัติรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท 
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จะตอ้งดแูลใหบ้ริษัทปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั หรือขอ้กาํหนดของ
สาํนักงานกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกับการ
เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเกียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรพัยส์ินทีสาคญัของบริษัท รวมถึงปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที
กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเครง่รดั 

นอกจากนี บริษัทจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ชียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ และจะทาํการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินทีไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

2.5 ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในสาํหรบัทงัระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดม้ีการกาํหนดขอบเขตหนา้ทีและอาํนาจ
ดาํเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนม์ากทีสุด และมีการแบ่งแยกหนา้ทีความ
รบัผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรพัยส์ินออกจากกัน เพือใหเ้กิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนียงัมีการควบคมุภายในเกียวกบัระบบการเงิน โดยบรษัิทจดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้รหิารสายงานทีรบัผิดชอบ โดย 

สาํนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.6 นโยบายดา้นการบรหิารความเสียง 

2.6.1 ทกุฝ่ายมีหนา้ทีรบัผิดชอบจดัทาํตารางการประเมินความเสียงกาํหนดดชันีชีวดัความเสียงรวมทงัจดัทาํรายงานทีเกียวกบัความเสียง
ตามกระบวนการบรหิารความเสียงทีบรษัิทถือปฏิบติั 

2.6.2 การบ่งชีและควบคุมความเสียงทีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงคจ์ะถูกจัดทาํอย่างเป็นระบบเพือใหค้วามเสียงอยู่ในระดับทีบริษัท 
ยอมรบัได ้

2.6.3 ในการพิจารณาว่าความเสียงใดเป็นความเสียงทียอมรบัไดเ้ช่น ในกรณีทีความเสียงนนัมีตน้ทุนในการจดัการความเสียงสงูมากจน
ไม่คุม้กบัผลทีจะไดร้บัหรือไม่คุม้ค่าสาํหรบัค่าใชจ่้ายในการสรา้งระบบในการจดัการหรือป้องกนัความเสียงหรือเป็นความเสียงทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้จะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

2.6.4 เมือพนักงานพบเห็นหรือรบัทราบความเสียงทีอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะตอ้งรายงานความเสียงนันใหผู้ท้ีเกียวขอ้งรบัทราบ
ทนัทีเพือดาํเนินการจดัการตอ่ไป 

2.6.5 การปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสียงนีตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครดัและต่อเนืองภายใตก้ารควบคมุดแูลของฝ่ายบริหารของ
บรษัิท 

2.6.6 ใหม้ีการบริหารความเสียงทวัทงับริษัทโดยพนกังานทุกระดบัในบริษัทมีส่วนร่วมและมีการจดัการอย่างเป็นระบบและต่อเนืองใหม้ี
การกาํหนดกระบวนการบรหิารความเสียงทีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกนัทวัทงับรษัิท 

2.6.7 ใหม้ีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสียงทีมีการทบทวนและปรบัปรุงอย่างสมาํเสมอโดยใหก้ารบริหารความเสียงเป็นส่วน
หนงึของการดาํเนินงานตามปกติ 

2.7 ช่องทางการแจง้เบาะแส   

 คณะกรรมการจดัใหม้ีแนวทางดาํเนินการทีชดัเจนกบัผูท้ีประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านทาง เว็บไซตห์รือรายงาน
ตรงต่อบริษัทโดยใหแ้จง้เบาะแสผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพือสงัการใหม้ีการตรวจสอบขอ้มลู
ตามกระบวนการทีบรษัิทกาํหนดไว ้ 
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2.8 รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีสอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถว้นของขอ้มลู โดยคณะกรรมการบรษัิทเป็น
ผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบรษัิท และบรษัิทย่อย รวมทงัสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจาํปี 

3.  การประชุมคณะกรรมการ  

3.1 บริษัทจดัใหม้ีการกาํหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้โดยกาํหนดใหม้ีการประชมุไม่นอ้ยกว่า 4 ครงัต่อปีและ
ตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครงัและมีประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจาํเป็นและแจง้ใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนทราบ
กาํหนดการดงักล่าวพรอ้มวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 7 วนัเพือใหก้รรมการ
บริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุเวน้แตม่ีเหตจุาํเป็นเรง่ดว่น 

3.2 ประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหารประธานเจา้หนา้ทีบริหารและเลขานกุารบริษัทจะรว่มกนัพิจารณาการเลือกเรือง
เขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามความสาคญัและจาํเป็นโดยใหแ้น่ใจว่าเรืองทีสาคญัไดน้าํเขา้รวมไวแ้ลว้ทงันีกรรมการ
บรษัิทแตล่ะคนมีความเป็นอิสระทีจะเสนอเรอืงเขา้สูว่าระการประชมุ 

3.3 ประธานกรรมการบริษัทมีการจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการบริษัทจะอภิปราย
ปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทวักนัและส่งเสริมใหม้ีการใชด้ลุยพินิจทีรอบคอบและกรรมการบริษัททุกคนใหค้วามสนใจกบั
ประเด็นทกุเรอืงทีนาํสูท่ีประชมุรวมทงัประเด็นการกาํกบัดแูลกิจการ 

3.4 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบริษัทในวาระที
เกียวขอ้งเพือใหข้อ้มลูเพิมเติมในฐานะทีเกียวขอ้งกบัเรอืงนนัๆโดยตรง 

3.5 คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศทีจาํเป็นเพิมเติม ไดจ้ากประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เลขานกุารบริษัท หรือผูบ้ริหารอืน
หรอืบคุคลทีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกาํหนดไว ้ 

4. ค่าตอบแทน  

4.1 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทจดัอยู่ในลกัษณะทีเปรยีบเทียบไดก้บัระดบัทีปฏิบติัอยู่ในบรษัิททีมีขนาดใกลเ้คียงกนัประสบการณ์
ภาระหนา้ทีขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บั
จากกรรมการแต่ละคนและกรรมการทีไดร้บัมอบหมายหน้าทีและความรบัผิดชอบเพิมขึนเช่นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิมในระดบัทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีของกรรมการทีตอ้งปฏิบติัเพือใหเ้ป็นไปตาม
ความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง 

4.2 ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดและเพือประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทระดบัคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนสัและผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษัิท 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บร ิหาร  
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กียวขอ้งในระบบการกาํกับดูแล

กิจการของบริษัทเช่นกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารเลขานกุารบริษัทผูบ้ริหารเป็นตน้เพือใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบติังาน
อย่างตอ่เนืองการฝึกอบรมและใหค้วามรูม้ีการกระทาํเป็นการภายในบรษัิทหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

การสรรหากรรมการ  และผู้บร ิหาร  
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบร ิษัท  

 สาํหรบัการคดัเลือกบุคคลทีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ไดผ้่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหา
กรรมการเป็นหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึงจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเกียวขอ้ง นอกจากนียงั
พิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคณุวฒุิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจากหลากหลายดา้นซงึจะส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบริษัท ใน
การใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นในเรืองต่างๆ ในมุมมองของผูท้ีมีประสบการณ์ตรง มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
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ประวัติการทาํงานทีโปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนันจึงนาํรายชือเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้เพือ
พิจารณาแตง่ตงั 

ในการเลือกตงัคณะกรรมการของบรษัิทจะกระทาํโดยทีประชมุผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

1.  คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย  คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตอ้งมีถิน
ทีอยู่ในราชอาณาจกัร การแตง่ตงักรรมการนนั ใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี 

1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง 
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน 

ตามแต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครงัผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนทีมีตามขอ้ .  
ทงัหมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้
ไดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบคุคลซงึไดร้บัการ
เลือกตังในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือพึงเลือกตังในครงันัน ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

2. คณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่  ใน  ของคณะกรรมการทงัหมด และมีจาํนวนไม่ตาํกวา่  คนซงึกรรมการอิสระถือ
หุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษัท และบริษัททีเกียวขอ้งโดยรวมหุน้ทีถือโดยบุคคลที
เกียวขอ้งดว้ย และใหม้ีคณุสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. /  เรือง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออก
ใหม่ ฉบบัลงวนัที  ธนัวาคม  

3. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทีมีอยู่ทังหมด ถา้จาํนวน
กรรมการทีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสดุกบัส่วนหนงึในสาม กรรมการทีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก
และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากหรือตกลงกนัในคณะกรรมการว่าผูใ้ดจะออก และปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการคนที
อยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระในขอ้นีอาจไดร้บัเลือกตงักลบัเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะมีเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซงึมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซงึเขา้เป็นกรรมการดงักลา่วจะ 

4. อยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนกรรมการทีเหลืออยู่ 

5. ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของ
จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย   คน โดยมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ  ปี บริษัทมีนโยบายใน
การสรรหากรรมการตรวจสอบ โดยจะตอ้งมีคณุสมบติัดงันี 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถือโดยผูท้ีเกียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั 
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3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหล้กัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และ
บตุร รวมทงัคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอชือเป็นผูบ้ริหารหรอืผูม้ี
อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูม้ี
อาํนาจควบคมุของผูท้ีมีความสาํคญัทางธุรกิจกบับริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ
ของบริษัท เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั ทงันี ความสมัพนัธท์างธุรกิจให้
รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. /  เรืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออก
ใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการใหบ้รกิารทีปรกึษากฎหมายหรอืทีปรกึษาทางการเงิน ซงึไดร้บัค่าบริการ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบริษัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยั
ในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินกว่ารอ้ย
ละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยั
กบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบร ิหาร  
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย  คน และตอ้งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกวา่  คน โดยการ

แตง่ตงักรรมการบรหิารนนั ใหผู้ป้ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูเ้ลือกตงัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี 
.     ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการบริหารแทนในการประชมุคณะกรรมการบริหารคราวถดัไป โดยมติดงักล่าวของ
คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนกรรมการบรษัิท 

.     ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติใหก้รรมการบริหารคนใดออกจากตาํแหน่งไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวน
กรรมการบรษัิททีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

.     ใหก้รรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระยงัคงตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพือดาํเนินกิจการของบรษัิทตอ่ไปเพียงเท่าทีจาํเป็นจนกวา่จะมี
กรรมการคนใหม่เขา้รบัหนา้ที 
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องคป์ระกอบและการสรรหาคณะทาํงานบร ิหารความเสียง 

1. คณะทาํงานบรหิารความเสียงไดร้บัการแตง่ตงัโดยกรรมการบรษัิท 
2. คณะทาํงานบริหารความเสียงประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรอืผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 3 คน ทงันีกาํหนดใหค้ณะทาํงานบริหารความเสียงที

ไดร้บัการแตง่ตงัคดัเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียง 
3. ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียงคดัเลือกสมาชิก 1 คน ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะทาํงานบรหิารความเสียง 
4. คณะทาํงานบริหารความเสียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทาํงานบริหารความเสียงทีพน้ตาํแหน่งตามวาระ อาจ

ไดร้บัการแตง่ตงัจากคณะกรรมการบรษัิทอีกได ้
5. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ การพน้จากตาํแหน่งเมือ เสียชีวิต ลาออกหรอืขาดคณุสมบติั 
6. ในกรณีทีตาํแหน่งทาํงานว่างลงเพราะเหตอุืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะทาํงานบริหารความเสียงคดัเลือกบคุคลใดบคุคล

หนงึซงึมีคณุสมบติัตามทีกาํหนดขา้งตน้มาดาํรงตาํแหน่งแทนเทา่กบัระยะเวลาทีเหลืออยู่ 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ย

กว่า  คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยส่วนใหญ่ ทังนีใหค้ณะกรรมการบริษัท แต่งตงักรรมการ
อิสระทีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ขนึเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

การกาํกับดูแลการดาํเน ินงานของบร ิษัทย่อยและบร ิษัทรวม 

บริษัทจะลงทนุตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทอนมุติั โดยการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม กรณีทีเห็นควร และเหมาะสม 
บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเขา้เป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในเรืองการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึสินทรพัยข์องบริษัท อย่างเครง่ครดั หากการดาํเนินการมี
ผลกระทบตอ่บรษัิท อย่างมีนยัสาํคญั จะตอ้งขออนมุติัจากทีประชมุกรรมการของบรษัิท และ/หรอื ทีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

การดูแลเร ืองการใช ้ข ้อมูลภายใน  
บริษัทใหค้วามสาํคญักบัการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยยึดมนัในหลกัธรรมาภิบาล 

ความซือสตัยส์จุริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพือใหแ้น่ใจว่าผูล้งทนุในหลกัทรพัยบ์ริษัทไดร้บัสารสนเทศทีเชือถือไดอ้ย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที 
บรษัิทจึงไดก้าํหนดระเบียบการกาํกบัการใชข้อ้มลูภายใน และระเบียบการซือขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายเกียวกบัหลกัทรพัย ์และมุ่งเนน้ความโปรง่ใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษัิททีไดร้บัทราบขอ้มลู ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูทางการเงินของบรษัิทหรอืขอ้มลูภายในทีมีสาระสาํคญั

ต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรพัยท์ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือการซือขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทอนันาํมาซึงผลประโยชนข์องตวัเองและผูอ้ืน โดยใหห้ลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง  
เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน และอย่างนอ้ย  วนัทาํการ ภายหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่อ่สาธารณชนแลว้ 

2. บริษัทมีหนา้ทีเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัการดาํเนินงานทีสาํคญัของบริษัทใหส้าธารณชนรบัทราบโดยทนัทีและอย่างทวัถึง โดยผ่าน
สือและวิธีการทีตลาดหลักทรพัยฯ์ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทกาํหนด และผ่านสืออืนๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์และ
ประชาสมัพันธ ์เพือใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรกัษา
ความปลอดภัยทางดา้นระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลสารสนเทศอย่างเขม้งวด เพือป้องกันไม่ใหข้อ้มูลข่าวสารทีสาํคญัถูกเปิดเผย 
ทงันี บรษัิทไดจ้าํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูภายในซงึยงัไม่เปิดเผยตอ่ 

3. สาธารณชน แต่เพียงผูม้ีหนา้ทีผูเ้กียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงิน เจา้หนา้ทีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายกาํกบัดแูล
กิจการ 
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 หากมีการกระทาํทีฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทจะดาํเนินการทางวินัยเพือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี 
ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัคา่จา้ง พกังาน เลิกจา้งโดยไม่จ่ายคา่ชดเชย หรอืดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 งบการเงินของบริษัทไดร้บัการตรวจสอบโดยนายชยัยุทธ องัศวิุทยา ผูส้อบบญัชีไดร้บัอนุญาตทะเบียนเลขที 3885 จากสาํนกังาน
เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึงมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 ถึง ปี 2562 เป็นจาํนวน 
2,430,000 บาท 2,430,000 บาทและ 2,430,000 บาท ตามลาํดบั 
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ความร ับผิดชอบต่อสังคม 
ภาพรวมนโยบายความร ับผิดชอบต่อสังคม  

 บริษัทมุ่งมนัทีจะพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยงัยืนควบคู่ไปกบัการรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันนัเพือใหเ้ป็นไปตาม แนวทางการพฒันา
ธุรกิจของบริษัทอย่างยงัยืน ตามมติคณะกรรมการบริษัทครงัที 3/2561 เมือวนัที 14 สิงหาคม 2561 จึงกาํหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม (Corporate SocialResponsibility หรอื CSR) โดยมีกรอบหลกัการแนวทางในการดาํเนินงาน ดงันี  

กรอบแนวทางการดาํเน ินการความร ับผิดชอบต่อสังคม 
การดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกับกิจการทีดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรกัษาสิงแวดลอ้มและสงัคม มีสาํนึก

รบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้ริง โดยคาํนึงถึงผูท้ีมีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders) ทีเกียวขอ้งทงัภายในและภายนอกองคก์ร ตงัแต่ผูถื้อหุน้ 
พนักงาน ลูกคา้ ชุมชนตลอดจนสงัคมวงกวา้ง ทงันีเพือนาํไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน โดยปัจจุบันบริษัทไดก้าํหนดแนวทางของความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมใหค้รอบคลมุในหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. การปฏิบติัตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 

4. ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

5. ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ทีสุจริตและเป็นธรรมภายใต้
กรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคของการไดร้บัผลตอบแทนที
เป็นธรรมทงัสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่นาํมาซงึความเสือมเสียต่อชือเสียงของบริษัท และบริษัทย่อย หรือขดัต่อกฎหมาย โดยมี
หลกัการในการดาํเนินธุรกิจดงันี คือ 

- ไม่เรยีก รบั หรอืยินยอม ทีจะรบัทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอ์ืนใดซงึอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรอืเงือนไขทางการคา้ 

- มุ่งสรา้งความสมัพนัธ ์ความร่วมมือทีดี ร่วมกบัคู่คา้ เพือเสริมสรา้งศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัใน

ระยะยาว 

- รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคูค่า้ ไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนต์นเอง หรอืผูท้ีเกียวขอ้งโดยมิชอบ 

- บริษัทและบรษัิทย่อยจะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา รวมทงัส่งเสริมใหผู้บ้รหิาร พนกังาน

ใชท้รพัยากรและทรพัยส์ินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใชส้ินคา้และบริการทีมีลิขสิทธิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือ

การกระทาํทีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

บรษัิทและบรษัิทย่อยตอ่ตา้นการแข่งขนัทีไม่เป็นธรรม โดยบรษัิทและบรษัิทย่อยจะไม่ดาํเนินการในเรอืงดงัตอ่ไปนี ไดแ้ก่ การรวมหวักาํหนด
ราคา การกาํหนดราคาจาํหน่ายเพือกาํจดัคูแ่ข่ง  โดยการกาํหนดราคาของ 

- บริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความตอ้งการซือ ตลอดจนตน้ทุนอืนๆ ทีเกียวขอ้ง หรืออาจกล่าวไดว้่า เป็นการ

กาํหนดราคาสินคา้ตามตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายต่างๆ เพือใหส้ามารถแข่งขันได ้ / นโยบายการจัดซือของบริษัท มีการ

กาํหนด วิธีการจดัหา ขนัตอนการดาํเนินงานทีชดัเจน เพือใหเ้กิดความเป็นธรรม 

บรษัิทและบริษัทย่อยไดก้าํหนดช่องทางการรอ้งเรียนเรอืงทีไม่ไดร้บัความเป็นธรรม โดยมีจดุรบัเรืองรอ้งเรียนดงักล่าวทีบริษัท 

ตลอดจนผ่านเว็ปไซตข์องบรษัิท เป็นตน้  
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2. การต่อต้านการทุจร ิตคอรร์ ัปช ัน   

 บริษัทและบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ยึดมนัในความถกูตอ้ง โดยจดัใหม้ีแนวทางในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 
รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมทีส่งเสริมและปลกูฝังใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง ไม่สนบัสนนุ
ใหม้ีการสรา้งความสาํเร็จของงานดว้ยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน โดย
กาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

- สรา้งจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ดว้ยความซือสตัยส์จุรติ (ตามคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ 
(Code of Conduct) ของบรษัิท)  

- จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม เพือ
ปอ้งกนัมิใหพ้นกังานทจุรติ หรอืมีสว่นเกียวขอ้งกบัการทจุรติและคอรร์ปัชนัตา่งๆ  

- หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานกระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือยอมรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์
อืนใด สาํหรบัตนเองหรือผูอ้ืนทีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบัติหน้าทีมิชอบ หรืออาจทาํให้บริษัทเสีย
ประโยชนอ์นัชอบธรรม 

- หา้มมิใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานใหห้รอืเสนอทีจะใหท้รพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ืนใดแก่บคุคลภายนอกเพือจงู
ใจใหบ้คุคลนนักระทาํหรอืละเวน้กระทาํใดทีผิดตอ่กฎหมายหรอืโดยมิชอบตอ่ตาํแหน่งหนา้ทีของตน 

 
3. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายทีจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงือนไขใดทีจะทาํให ้ บริษัทและบริษัท
ย่อยจะตอ้งปฏิบติัตอ่พนกังานโดยไม่เท่าเทียมกนั เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุคน  บรษัิทมีระบบการดแูลพนกังานอย่างทวัถึงและ
เป็นธรรม (ตามขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบรษัิท) ดงันี 

- บรษัิทและบรษัิทย่อยจะดแูลผลตอบแทนใหพ้นกังานทกุคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนกังานไม่จาํเป็นตอ้งเรยีกรอ้ง 

- บรษัิทและบรษัิทย่อยจะไม่เลือกปฏิบติั ในขณะเดียวกนัจะปฏิบติัตอ่พนกังานโดยเท่าเทียมกนั  

- ในกรณีทีพนักงานมีขอ้รอ้งทุกขเ์กิดขึน บริษัทและบริษัทย่อยมีขันตอนและวิธีการดาํเนินการเรืองการรอ้งทุกขข์องพนักงาน

อย่างชดัเจน โดยบรษัิทจะหาทางยติุโดยเรว็และเป็นธรรม เพือจาํกดัปัญหาใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกวา้ง  

เนืองจากบรษัิทใหค้วามสาํคญัและตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั  โดยมีแนวปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบิติัตอ่บคุคล
หนงึบคุคลใด เป็นไปตามคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพือใชเ้ป็นแนวทางในการ 

ปฏิบติังานของพนกังานทุกคน โดยถือว่าขอ้ปฏิบติัในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึงของ “ระเบียบและขอ้บงัคบัพนกังาน” ทีพนกังาน
พึงปฏิบติั ทงันี บริษัทไดด้าํเนินการชีแจงเรืองจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจใหก้บัพนกังานทุกคนรบัทราบในวนัแรกของการเขา้ร่วมงานกบั
บรษัิทและยงัไดเ้นน้ยาํรายละเอียดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังาน 

 
4. ความร ับผิดชอบต่อผู้บร ิโภค 

 บริษัทและบรษัิทย่อยใหค้วามสาํคญัความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซธุ่รกิจ และไดป้ระกาศใชจ้รยิธรรมทางธุรกิจ (Code 
of Conduct) เพือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบรษัิท โดยมีแนวปฏิบติัความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค(ลกูคา้) ดงัตอ่ไปนี 

- สง่มอบสินคา้และใหบ้รกิารทีมคีณุภาพตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาทีเป็นธรรม 
- ใหข้อ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณแ์ก่ลูกคา้ เพือใหท้ราบเกียวกับสินคา้และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกิน

ความเป็นจรงิทีเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิดเกียวกบัคณุภาพของสินคา้หรอืบรกิารนนัๆ  
- ติดต่อกบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นทีไวว้างใจไดข้องลกูคา้ และจดัใหม้ีระบบกระบวนการทีใหล้กูคา้รอ้งเรยีน

เกียวกบัปัญหาทีเกิดขนึ  
- รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ีเกียวขอ้งโดยมิชอบ 
- บรษัิทและบรษัิทย่อยจดัใหม้ีการสือสารดา้นการตลาดหลายวิธี ไดแ้ก่ การสือสารขอ้มลูผลิตภณัฑโ์ดยผ่านการแนะนาํของเจา้หนา้ที

ขาย หรอืช่องทางการสือสารผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้  
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5. ความร ับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม และสิงแวดล้อม 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายสง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิงแวดลอ้มกบัพนกังานทกุระดบั เพือใชเ้ป็นแนวทางรว่มกนัใน

การพฒันาและดแูลรบัผิดชอบชมุชน สงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยสนบัสนนุใหม้ีโครงการหรือกิจกรรมทีสรา้งประโยชนอ์ย่างยงัยืนแก่ชมุชนและ

สงัคม พรอ้มทงัการปฏิบัติตามกฎหมายขอ้บังคบั และขอ้กาํหนดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับสิงแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและ

ติดตามผลการดาํเนินงาน หรอืผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มตา่งๆ อย่างตอ่เนือง 

- มีการกาํหนดขนัตอนการจดัการของเสียจากการดาํเนินงานอย่างชดัเจน 

- ดแูลสิงแวดลอ้มรอบขา้งโครงการเพือจาํกดัผลกระทบจากการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

- รว่มพฒันาชมุชนในบรเิวณรอบโครงการตา่งๆ ของบรษัิท 

 
การดาํเน ินงานและการจัดทาํรายงาน   

คณะทาํงานด้านความความร ับผิดชอบต่อสังคม 
กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตงัคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกาํหนดใหม้ีจาํนวนสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 

3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทาํหนา้ทีเป็นประธานคณะทาํงานดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 

การกาํหนดแผนการดาํเน ินการและการรายงานผลการปฏิบัตกิาร  
กาํหนดใหค้ณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมจดัทาํแผนงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม นาํเสนอ  คณะกรรมการบริหารเป็น

รายปี และกาํหนดงบประมาณในการดาํเนินงานสาํหรบัปีนันๆ โดยคาํนึงถึงกรอบแนวทางการดาํเนินการความรบัผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับ
ความเหมาะสมกับการดาํเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทาํรายงานผลการ
ปฏิบติัการนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ย  ปีละ 1 ครงั    

 
กิจกรรมเพอืประโยชนต์่อสังคมและสิงแวดล้อม  
 บรษัิทใหค้วามสาํคญัถึงความรบัผิดชอบทีมีตอ่สงัคมในดา้นตา่งๆ  บรษัิทจงึไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเพือสงัคมอย่างตอ่เนือง อาทิเช่น 
1. กิจกรรมวนัเด็กปี 2562 

          
ดร.สิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร รว่มมอบเงินสนบัสนนุกิจกรรมงานวนัเด็กประจาํปี 2562 ณ บรเิวณลานเอนกประสงคข์อง

สถานีตาํรวจนครบาลพระโขนง 
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2. ภาพกิจกรรม การกศุลกรมสารวตัรทหารบก 

                
  
ดร.สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร มอบเงินบรจิาคใหก้บักองทพับก กระทรวงกลาโหม รว่มกบัวดัหงสร์ตันาราม ราชวรวิหาร ซงึ
เป็นโครงการบรรพชาอปุสมบทพระสงฆ ์จาํนวน 110 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 

2562 
 
3. รว่มบรจิาคเงินใหก้บัมลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรม (สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร รว่มบรจิาคเงินใหก้บัมลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรม (สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  

“โครงการหอ้งสมดุ ส.อ.ท. มอบแดโ่รงเรยีนทรุกนัดาร”  
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การควบคุมภายในและการบร ิหารจัดการความเสียง 

 บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการควบคมุภายใน เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครงัที /  เมือวันที  ตุลาคม   บริษัทจึงได้ดาํเนินการประเมินระบบควบคุมภายในโดยตรวจสอบจากการปฎิบัติการจริงและ
สัมภาษณ์ผูท้ีเกียวขอ้ง เพือนาํมาวิเคราะหแ์ละประเมินเกียวกับกิจกรรมทีตรวจสอบเพือทาํใหเ้กิดความเชือมันไดว้่าบริษัทไดป้ฎิบัติตาม
นโยบาย ระเบียบและขนัตอนต่างๆทีทางบริษัทไดก้าํหนดไว ้อีกทงัประเมินกระบวนการบริหารจดัการความเสียงทีอาจจะกระทบต่อองคก์รทงั
จากปัจจยัภายในและภายนอกโดยการประเมินระบบควบคมุภายในครอบคลมุ  องคป์ระกอบ 

 . สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
 . การประเมินและบรหิารความเสียง (Risk Assessment) 
 . มาตรการควบคมุ (Control Activities) 
 . สารสนเทศและการสือสารขอ้มลู (Information and Communication) 
 . การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 

ความเหน็เกียวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบร ิษัท  
 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ บรษัิทมีการบรหิารงานและจดัการระบบควบคมุภายในไดดี้พอ ไม่สง่ผลใหเ้กิดความเสียงตา่งๆ
ทีส่งผลกระทบต่อบริษัท อีกทงับริษัทไดป้ฎิบติัตามนโยบาย ระเบียบและขนัตอนต่างๆทีไดว้างไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีเหมาะสมกบัลกัษณะประเภท
ของธุรกิจทีดาํเนินอยู่ 

 นอกจากนีบริษัทไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบภายในซึงเป็นหน่วยงานภายนอก เพือใหม้ีความโปร่งใส และเป็นอิสระในการติดตามและ
ตรวจสอบ พรอ้มทงัรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
ความเหน็เกียวกับระบบควบคุมภายใน  ผลการตรวจสอบภายใน  และผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 
 บริษัทไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบภายในซงึเป็นบคุคลภายนอก (Outsource) โดยไดแ้ต่งตงับริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จาํกดั เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีคณุวรรณา เมลืองนนท ์เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน(รายละเอียดเกียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ตามเอกสารแนบ ) เพือทาํการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการปฏิบติัตามระบบของบรษัิท ตามรายละเอียดดงันี 
 
สรุปผลการตรวจสอบ และผลการตดิตามจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบร ิษัท 

 ผูต้รวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคมุภายในองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจของธุรกิจหลกั เช่น การขายและ
การตลาด โดยผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบขอ้มลู และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือรบัทราบรายงานการติดตามดงัรายละเอียด
ดงันี 

รายงานการตรวจสอบ ระยะเวลาเข ้าตรวจสอบ รายงานฉบับลงวนัท  ี
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   สิงหาคม ถึง  กนัยายน   กนัยายน  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   ถึง  ธนัวาคม   กมุภาพนัธ ์  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   ถึง  สิงหาคม   กนัยายน  
รายงานผลการตรวจสอบภายในกรณีพิเศษ  ถึง  กมุภาพนัธ ์   กมุภาพนัธ ์  
รายงานผลการตรวจสอบภายในกรณีพิเศษ มกราคม ถึง พฤศจิกายน   มีนาคม  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /  มกราคม ถึง มีนาคม   พฤษภาคม  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม   สิงหาคม  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   กนัยายน ถึง  กนัยายน   กนัยายน  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   ธนัวาคม ถึง  ธนัวาคม   กมุภาพนัธ ์  
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สรุปผลการตรวจสอบ และผลการตดิตามจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบร ิษัทย่อย 
 ผู้ตรวจสอบภายในได้ดาํเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการหลักของรายได้ เช่น กระบวนการขาย 
กระบวนการจัดซือ เป็นตน้ โดยผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบขอ้มูล และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือรบัทราบรายงานการ
ติดตามดงัขอ้มลูตอ่ไปนี 

รายงานการตรวจสอบ ระยะเวลาเข ้าตรวจสอบ รายงานฉบับลงวนัท  ี
ทดสอบการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายใน  ถึง  ธนัวาคม   
ทดสอบการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายใน  ถึง  มีนาคม   

รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   ถึง  สิงหาคม    กนัยายน  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /  มกราคม ถึง มีนาคม   พฤษภาคม  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม   สิงหาคม  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   กนัยายน ถึง  กนัยายน   กนัยายน  
รายงานการตรวจสอบภายในครงัที /   ธนัวาคม ถึง  ธนัวาคม   กมุภาพนัธ ์  

 
หวัหน้าตรวจสอบภายใน  

 ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครงัที /  เมือวนัที  กุมภาพนัธ ์  มีมติเห็นชอบแต่งตงันางสาววรรณา เมลืองนนท ์
บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ทงันีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีคณุสมบติัเหมาะสม และ
มีประสบการณด์า้นการตรวจสอบเพียงพอตอ่การปฎิบติัหนา้ที 
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รายการระหว่างกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดย บุคคลหรือกิจการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์มายถึง บุคคลหรือกิจการต่างๆ ทีมี

ความเกียวขอ้งกบับรษิัท หรอืบริษัทย่อย โดยการเป็นผูถ้ือหุน้หรอืมีผูถ้ือหุน้รว่มกนั หรือมีกรรมการรว่มกนั ทงันีรายการทีมีขนึกบับคุคลหรอืกิจการดงักลา่วไดก้าํหนดขึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาทีตกลงกนัตามสญัญา

หากไม่มีราคาตลาดรองรบั 

อย่างไรก็ดี สาํหรบัรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ถูกพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน โดยบริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท แอคคิว ฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกัดซึงถือหุน้อยู่ในสดัส่วน              

รอ้ยละ 99.99 

1. รายละเอ ียดและลักษณะความสัมพันธข์องบุคคลหร ือกิจการทอีาจมีความข ัดแย้งทางผลประโยชนท์มีกีารทาํรายการระหว่างกันกับบร ิษัทและบร ิษัทย่อย 

บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมีความข ัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ  ์

บรษิัท เอ็น.วี.พี.แลนด ์จาํกดั          (“เอ็น.วี.พี.แลนด”์) 

- ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 

- นางภาพร ประสิทธิดาํรง ซงึเป็นภรรยาของอดีตกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามและถือหุน้รอ้ยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.แลนด ์

- รอ. นพ. นิมิต ประสิทธิดาํรง ซงึเป็นอดีตกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษัท ถือหุน้

รอ้ยละ 25 ในเอ็น.วี.พี.แลนด ์

- นายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง ซึงเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษัท ถือหุน้รอ้ยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.

แลนด ์

บรษิัท ไฮวิว จาํกดั 

- ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

- นายอาํนาจ ประสิทธิดาํรง ซึงเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษัท ถือหุน้ในบริษัท ไฮวิว จาํกัด

รอ้ยละ 22.11 

นายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ ์

 

- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

- ประธานกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิัท 

- ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

นางสาวปรมาภรณ ์ปวโรจนก์ิจ 

 

- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

- รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิัท 

- ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

โรงพยาบาลองครกัษ ์

 

- ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 

- นายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษด์าํรงตาํแหน่งกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ โรงพยาบาลองครกัษ ์
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1. รายการระหว่างกันระหว่าง บร ิษัท  โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร  ์แอนด  ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) กับบุคคลหร ือกิจการทอีาจมีความข ัดแย้งประจาํปี 2561 และ 2562 

บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความ

ข ัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค 62 

บ ร ิ ษั ท  เ อ ็ น .วี .พี .แ ล น ด  ์

จาํกัด  

 

ใหบ้รษิัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง 

 

 

เจา้หนี – เอ็น.วี.พี.แลนด ์

ยอดตน้งวด         

เพิมขนึระหวา่งงวด          

ลดลงระหวา่งงวด          

ยอดปลายงวด          

 

 

 

2,940,000.00 

 

 

 

0.00 

2,940,000.00 

2,940,000.00 

                     0.00 

1,609,375.00 

 

 

 

0.00 

1,609,375.00 

1,609,375.00 

0.00 

บริษัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งเพือใชเ้ป็นสาขาย่อย ซึงได้แก่ สาขา

อยุธยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขาอมตะนคร และทีจอดรถ (ใกล้

สาํนักงานใหญ่) ในการดาํเนินกิจการของบริษัท ทงันีค่าเช่าทีบริษัทตอ้ง

ชาํระในปัจจบุนัมีอตัราเดือนละ 245,000 บาท โดยอตัราค่าเช่าดงักลา่วมี

ส่วนลดประมาณรอ้ยละ 9 จากค่าเช่าตลาดซึงอ้างอิงจากบริษัท โม

เดอรน์ พร็อพเพอรต์ี คอนซัลแตนท ์จาํกัด (ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินที

ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.)ไดท้าํการประเมินเมือวนัที 7-9 

กรกฎาคม 2558 

 ราคาเช่า/

ตรม. 
ราคาประเมิน /ตรม. 

ทีจอดรถ 92.40 110.90 

ส า ข า ป ทุ ม ธ า นี

(นวนคร) 

83.33 83.82 

สาขาอยธุยา 40.95 42.24 

สาขาชลบุรี(อมตะ

นคร) 

58.82 58.82 

สาขาระยอง(บอ่วิน) 40.68 40.79 

 

ในเดือน มิถุนายน 2562บริษัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งเพือใช้เป็น 

สาขาย่อย ซึงไดแ้ก่ สาขาอยุธยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขาอมตะ

นคร ในการดาํเนินกิจการของบริษัท ทังนีค่าเช่าทีบริษัทต้องชาํระใน

ปัจจุบนัมีอตัราเดือนละ 140,625 บาทมีผลตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2562 

มีการปรบัเพิมจากเดิม 15,625 บาท โดยอัตราค่าเช่าดงักล่าวมีส่วนลด
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บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความ

ข ัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค 62 

ประมาณรอ้ยละ 2.41 จากค่าเช่าตลาดซึงอา้งอิงจากบริษัท โมเดอรน์ 

พร็อพเพอรต์ี คอนซัลแตนท์ จาํกัด (ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินทีได้รับ

ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.) 

 ราคาเช่า/ตรม. ราคาประเมิน /ตรม. 

สาขาปทมุธานี(นวนคร) 93.75 97.30 

สาขาอยธุยา 46.07 45.26 

สาขาชลบรุ(ีอมตะนคร) 66.18 67.97 

สาขาระยอง(บอ่วิน) 45.76 47.23 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายการดังกล่าวเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือ

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าทีเหมาะสม 

เป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึงอา้งอิงจากผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินทีไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

เงินประกนัสญัญาเช่า 

 

ยอดตน้งวด         

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด   

ยอดปลายงวด   

 

- 

 

245,000.00 

0.00 

0.00 

245,000.00 

- 

 

245,000.00 

0.00 

120,000.00 

125,000.00 

บริษัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งเพือใชเ้ป็นสาขาย่อย โดยบริษัทตอ้ง

วางเงินประกันสัญญาเช่าตามเงือนไขใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจาํนวนเงิน

เท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือน ซึงเท่ากับ 245,000 บาท ต่อมาในวันที 3 

มกราคม 2562 บรษิัทไดท้าํสญัญากบับรษิัท ไฮวิว จาํกดั ไดม้ีการโอนเงิน

ประกนัจากบริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด ์จาํกดั จาํนวนเงิน 120,000 บาทใหแ้ก่ 

บริษัท ไฮวิว จาํกัด เนืองจากมีการโอนกรรมสิทธิทีดินทีจอดรถ จากเดิม

เป็นกรรมสิทธิ ของ เอ็น.วี.แลนด ์ไปเป็นของบริษัท ไฮวิว จาํกดั จึงมีการ

โอนเงินประกนัดงักลา่ว 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายการดงักลา่วเป็นรายการทีมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ

ประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท เนืองจากมีความจาํเป็นทีจะตอ้ง
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บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความ

ข ัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค 62 

ปฏิบตัิตามเงือนไขสญัญา 

บร ิษัท  ไฮวิว จาํกัด  

 

ใหบ้รษิัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง และทีจอดรถ (ใกล้

สาํนกังานใหญ่) 

เจา้หนี – บรษิัท ไฮวิว จาํกดั 

ยอดตน้งวด         

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด   

ยอดปลายงวด   

 

- 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,545,000.00 

 

 

0.00 

1,545,000.00 

1,545,000.00 

0.00 

บริษัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งคืออาคารเก็บของ 1 ชัน และทีจอดรถ

(ใกลส้าํนกังานใหญ่) ในการดาํเนินกิจการของบริษัท ทงันีค่าเช่าทีบริษัท

ต้องชาํระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 135,000 บาท มีผลตังแต่วันที 1 

มิถนุายน 2562 มีการปรบัเพิมขึนจากเดิม 15,000 บาท โดยอตัราค่าเช่า

ดงักล่าวมีส่วนลดประมาณรอ้ยละ 2.17 จากค่าเช่าตลาด ซงึอา้งอิงจากผู้

ประเมินมลูคา่ทรพัยส์ินทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 ราคาเช ่า/ตรม. ราคาประเมิน /ตรม. 

ทีจอดรถ 102.99 105.28 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายการดังกล่าวเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือ

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าทีเหมาะสม 

เป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึงอา้งอิงจากผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินทีไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 เงินประกนัสญัญาเช่า 

ยอดตน้งวด         

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด   

ยอดปลายงวด   

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

 

0.00 

120,000.00 

0.00 

120,000.00 

บริษัทเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งคืออาคารเก็บของ  ชัน และที

จอดรถ(ใกลส้าํนกังานใหญ่) โดยรบัโอนเงินประกนัสญัญาเช่าจากบริษัท 

เอ็น.วี.พี.แลนด์ จาํกัด เป็นจาํนวนเงินเท่ากับอัตราค่าเช่า  เดือน ซึง

เท่ากบั ,  บาท 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายการดังกล่าวเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือ

ประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทเนืองจากมีความจาํเป็นทีจะตอ้ง

ปฏิบตัิตามเงือนไขสญัญา 
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บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความ

ข ัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค 62 

 

นายสิทธ ิวัตน  ์กาํกัดวงษ ์

 

เงินกูย้ืมจากกรรมการ 

 

 

ดอกเบียจ่าย 

 

ดอกเบียคา้งจ่าย 

ยอดตน้งวด         

เพิมขนึระหวา่งงวด          

ลดลงระหวา่งงวด          

ยอดปลายงวด                          

 

15,000,000 

 

 

499,315.07 

 

 

20,547.95 

499,315.07 

519,863.02 

0.00 

0.00 

 

 

                      0.00 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพือซือทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งทีเป็น

ทีตังของสาํนักงานใหญ่ ในปี 2559 นายสิทธิวัตน์ กาํกัดวงษ์ จึงได้ให้

บริษัทกูย้ืมเงินเป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยไดม้ีการจ่ายชาํระในปี 2560 

จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และไดอ้อกตวัสญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่ ในจาํนวน

เงิน 15 ลา้นบาท โดยบริษัทไดช้าํระคืนทงัหมดในวนัที 31 สิงหาคม2561

ทงันี บริษัทจ่ายดอกเบียในอตัราเดียวกับวงเงินกูจ้ากสถาบันการเงินซึง

เท่ากับรอ้ยละ MLR -1.25ต่อปี ซึงเงินกู้ยืมกรรมการดังกล่าวช่วยให้

บรษิัทไม่ตอ้งพึงพาแหล่งเงินทนุหมนุเวียนจากสถาบนัการเงินเพียงแหล่ง

เดียว 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว

เป็นรายการทีมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีการคิดดอกเบียใน

อตัราเดียวกบัวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 

 คาํประกนัหนีสินของบรษิัท ในนามสว่นบคุคล 

 

97,000,000 97,000,000 บริษัทมีวงเงินสินเชือกับเจ้าหนีสถาบันการเงินเพือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเงินลงทุน โดยมีหลักประกัน คือ ทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

ซึงทรพัยส์ินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิของบริษัท และมีการคาํประกันส่วน

บคุคลโดยมีนายสิทธิวตัน ์กาํกดัวงษ์ เป็นผูค้าํประกนัโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย

ในการคาํประกนั ซึงการคาํประกันดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทีสถาบัน

การเงินเรยีกรอ้ง 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
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บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความ

ข ัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค 62 

เป็นรายการทีมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท เนืองจากมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปฏิบัติตามเงือนไขใน

การขอรบัการสนบัสนนุวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินเพือใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนและเงินลงทนุ 

 

นางสาวปรมาภรณ  ์ปวโรจน ์

กิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินกูย้ืมจากกรรมการ 

ยอดตน้งวด                 

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดปลายงวด   

 

ดอกเบียจ่าย 

 

ดอกเบียคา้งจ่าย 

ยอดตน้งวด                 

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดปลายงวด   

0.00 

8,000,000.00 

8,000,000.00 

0.00 

 

   

33,972.60 

 

0.00 

33,972.60 

33,972.60 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการ โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน  ลงวันที   

สิงหาคม  จาํนวนเงิน  ลา้นบาท โดยกาํหนดใหช้าํระคืนเมือทวง

ถาม และไดช้าํระคืนเงินกูจ้าํนวนเงินดงักล่าว ในวนัที  สิงหาคม  

โดยบริษัทจ่ายดอกเบียในอัตราเดียวกับวงเงินกูจ้ากสถาบันการเงินซึง

เท่ากับรอ้ยละ MLR -1.25% ต่อปี ซึงเงินกูย้ืมกรรมการดงักล่าวช่วยให้

บริษัทมีสภาพคล่องทีดีขึน โดยไม่ตอ้งพึงพาเงินทนุหมนุเวียนจากสถาบนั

การเงินเพียงแหลง่เดียว  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการ

ดงักล่าวเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือประโยชนใ์น

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีการคิด

ดอกเบียในอตัราเดียวกบัวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
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บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความ

ข ัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค 62 

โรงพยาบาลองคร ักษ ์

 

รายไดค้่าบรกิารตรวจสขุภาพต่างดา้วและตรวจสขุภาพ

ประจาํปี 

 

 

 

ลกูหนีการคา้ – โรงพยาบาลองครกัษ์ 

ยอดตน้งวด                 

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดปลายงวด   

 

241,720.00 

 

 

 

 

0.00 

241,720.00 

158,795.00 

82,925.00 

369,897.00 

 

 

 

 

82,925.00 

369,897.00 

440,491.00 

12,331.00 

 

บริษัทใหบ้ริการรบังานช่วงบริการตรวจสขุภาพต่างดา้วและตรวจสขุภาพ

ประจําปีแก่โรงพยาบาลองครักษ์ โดยอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพ

ประจาํปีมีอตัราค่าบริการใกลเ้คียงราคาบญัชีกลางของการตรวจสขุภาพ

พนกังานของหน่วยงานรฐับาล ในสว่นของการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพตา่ง

ดา้ว บรษิัทคิดคา่บรกิารในอตัราทีสงูกวา่อตัราคา่บรกิารตรวจสขุภาพตา่ง

ดา้วใหแ้ก่โรงพยาบาลรฐับาลอืนเนืองจากจาํนวนผูเ้ขา้รบับริการตรวจ

สุขภาพต่างด้าวกับบริษัทมีจาํนวนน้อยกว่าเมือเทียบกับโรงพยาบาล

รฐับาลอืน  

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ

ของบรษิัท 
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2. รายการระหว่างกันระหว่าง บร ิษัท  แอคคิวฟาสแล็บ เซ ็นเตอร  ์จาํกัด กับบุคคลหร ือกิจการทอีาจมีความข ัดแย้งประจาํปี 2561และ 2562 

บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความข ัดแย้ง/ 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค.61 31 ธ .ค 62 

นายสิทธ ิวัตน  ์กาํกัดวงษ ์

 

 

 

คาํประกนัหนีสินของบรษิัทในนามสว่น

บคุคล 

2,000,000.00 

 

2,000,000.00 

 

บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชือกับเจา้หนีสถาบันการเงินเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน

และเงินลงทนุ โดยมีหลกัประกนั คือ ทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง ซงึทรพัยส์ินดงักลา่ว

เป็นกรรมสิทธิของบริษัท และมีการคาํประกันส่วนบุคคลโดยมีนายสิทธิวัตน ์

กาํกดัวงศ ์เป็นผูค้าํประกนัโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายในการคาํประกนั วงเงินคาํประกนั

รวม  ลา้นบาท ซึงการคาํประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทีสถาบันการเงิน

เรยีกรอ้งรายการลกัษณะดงักลา่วอาจเกิดขนึอีกในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น

รายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทย่อย เนืองจากมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขในการขอรบัการ

สนบัสนนุวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินเพือใชเ้ป็นเงินทนุเงินหมนุเวียนและเงิน

ลงทนุ 

นางสาวปรมาภรณ ์ปวโรจนก์ิจ เงินกูย้ืมจากกรรมการ 

ยอดตน้งวด                 

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดปลายงวด   

 

 

0.00 

2,000,000.00 

2,000,000.00 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

บริษัทย่อยกูย้ืมเงินจากกรรมการ โดยออกตัวสัญญาใชเ้งิน ลงวันที  สิงหาคม 

 จาํนวนเงิน  ลา้นบาทโดยกาํหนดใหช้าํระคืนเมือทวงถาม และไดช้าํระคืน

เงินกูจ้าํนวนเงินดงักล่าว ในวนัที  สิงหาคม  โดยคิดดอกเบียกบับริษัทใน

อตัราเดียวกบัวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินซงึเท่ากบัรอ้ยละ MLR -1.25% ต่อปี ซงึ

เงินกูย้ืมกรรมการดงักลา่วช่วยใหบ้รษิัทย่อยมีสภาพคล่องทีดีขนึ โดยไม่ตอ้งพงึพา

เงินทนุหมนุเวียนจากสถาบนัการเงินเพียงแหลง่เดียว  
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บุคคล/นิตบิุคลทอีาจมีความข ัดแย้ง/ 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอ ียดของรายการ  

มูลค่ารายการระหว่างกัน  (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

31 ธ .ค.61 31 ธ .ค 62 

 

ดอกเบียจ่าย 

ดอกเบียคา้งจ่าย 

ยอดตน้งวด                 

เพิมขนึระหวา่งงวด  

ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดปลายงวด   

8,493.15 

 

0.00 

8,493.15 

8,493.15 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

       คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น

รายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทย่อย ประกอบกับการกูย้ืมเงินดังกล่าวมีการคิดดอกเบียในอัตราเดียวกับ

วงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
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มาตรการหร ือขนัตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 3/2561เมือวนัที 14 สิงหาคม 2561 (ครงัแรกหลงัแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั) 

ไดก้าํหนดมาตรการขนัตอนการทาํรายการระหวา่งดงันี 

การทาํธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผูท้ีเกียวขอ้งหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ จะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขการคา้โดยทวัไปหรือเป็น

ธุรกรรมทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ดว้ยอาํนาจต่อรอง

ทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงือนไขที

สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์

กรณีท ี   รายการระหว่างกันท ีเป็นธ ุรกรรมปกติทางการค้า เช่น รายการซือขายสินคา้และบริการทีบริษัทเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

หรือใหบ้ริการ เป็นตน้ บริษัทสามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวกับบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนนัมีขอ้ตกลงทางการคา้ทีมี

เงือนไขการคา้โดยทวัไปในลกัษณะทีวิญ ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทวัไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจาก

อิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง โดยบริษัทจะจดัทาํสรุปรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบอย่างนอ้ยรายไตรมาส 

กรณีท  ี  รายการระหว่างกันอ ืนๆ  ทนีอกเหนือจากกรณีท  ี  บริษัทกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและให้

ความเห็นเกียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน โดยพิจารณาเงือนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตาม

ลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาด ซงึสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายติุธรรม มีความ

สมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบไดห้รือไม่ ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอาจเกิดขึน 

บริษัทจะใหผู้เ้ชียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนาํไปใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนีการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ซงึจะตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดว้ย โดยการออกเสียงในทีประชมุนนัๆ กรรมการซงึมีสว่นไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทังนีคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้บังคับ 

ประกาศ คาํสงั หรือ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบั

กบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีเกียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยส์ินทีสาํคญัของบริษัท นอกจากนี บริษัทจะมีการเปิดเผย

รายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบรายงาน -  และแบบ

รายงานประจาํปี หรอืสารสนเทศตา่งๆ ตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
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แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนาคตหากบริษัท และบริษัทย่อยมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัท และบริษัทย่อยจะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการและขันตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกันตามทีบริษัท กาํหนดและ

กรรมการทีมีส่วนไดส้่วนเสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพือใหก้ารตัดสินใจเขา้ทาํรายการดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ทกุราย 

 ทงันี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรืออาจมีความขัดแยง้

ทางผลประโยชน ์บริษัท จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกียวกับความจาํเป็นและความเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าว โดยพิจารณาเงือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะตอ้งดูแลใหบ้ริษัท ปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเกียวโยง และการไดม้าหรอืจาํหน่ายทรพัยส์ินทีสาํคญั

ของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย รวมทงัปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 ทงันี บรษัิท จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท และหากหุน้

สามัญของบริษัทไดจ้ดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ตามทีกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด 
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ข้อมูลทางการเงนิทสีาํคัญ 
 

ผู้สอบบัญชีททีาํการตรวจสอบ หร ือสอบทานงบการเงนิของบร ิษัทฯ  และบร ิษัทย่อย 

งบการเงิน ชือผูส้อบบญัชี สาํนกังานผูส้อบบญัชี 

 
งบตรวจสอบปีบญัชี 2559 
สินสดุ ณ 31 ธนัวาคม 2559 

นายชยัยทุธ องัศวิุทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
เลขทะเบียน 3885 สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. 

แอสโซซิเอท (อยู่ในรายชือผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2560 
สินสดุ ณ 31 ธนัวาคม 2560 

นายชยัยทุธ องัศวิุทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
เลขทะเบียน 3885 สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. 

แอสโซซิเอท (อยู่ในรายชือผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2561 
สินสดุ ณ 31 ธนัวาคม 2561 

นายชยัยทุธ องัศวิุทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
เลขทะเบียน 3885 

(อยู่ในรายชือผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. 
แอสโซซิเอท 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2562 
สินสดุ ณ 31 ธนัวาคม 2562 

นายชยัยทุธ องัศวิุทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
เลขทะเบียน 3885 

(อยู่ในรายชือผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. 
แอสโซซิเอท 

 
13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต สาํหรับงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรบัปีสินสุด วันที  31 ธันวาคม 2559                    
วนัที 31 ธันวาคม 2560 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ซงึสามารถสรุปไดด้งันี 
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งบการเงิน สรุปความเห็นผูส้อบบญัชี 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2559 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ผล
การดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของ
กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2560 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ผล
การดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของ
กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2561 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ผล
การดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของ
กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2562 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม2562 ผล
การดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของ
กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั 
 

13.3 สรุปฐานะการเงนิ  และผลการดาํเน ินงานหลักของบร ิษัท  โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร  ์แอนด  ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) และ

บร ิษัทย่อย 

งบการเงนิรวม – งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

รายการ  

31-ธ .ค.-59 31-ธ .ค.-60 31-ธ .ค.-61 31-ธ .ค.-62 

(งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) 

 ล้านบาท  ร ้อยละ  ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 

สินทร ัพย ์             
 สินทร ัพยห์มุนเวยีน              

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.27 6.59 25.56 9.63 15.87  5.47 78.64  14.70 

  เงินลงทนุระยะสนั 28.11 10.14 5.52 2.08 0.10  0.03 150.15  28.06 
  ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 88.97 32.09 87.69 33.02 115.81  39.88 130.66  24.42 
  งานบรกิารระหวา่งดาํเนินงาน 0.00 -   0.00 -   0.15 0.05 1.21  0.23 
  วสัดสุินเปลืองคงเหลือ 5.65 2.04 7.69 2.89 7.57  2.61 6.20  1.16 
  สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 0.78 0.28 3.98 1.50 5.56  1.92 11.67  2.18 
รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 141.78 51.14 130.45 49.12 145.06  49.96 378.55  70.74 

 สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน           
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รายการ  

31-ธ .ค.-59 31-ธ .ค.-60 31-ธ .ค.-61 31-ธ .ค.-62 

(งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) 

 ล้านบาท  ร ้อยละ  ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 

  เงินลงทนุในบรษัิทย่อยทีชาํระบญัชี 4.10  1.48 -   0.00 -   0.00 -   0.00 
  ทีดินอาคาร และอปุกรณ ์ 129.67  46.77 131.11 49.36  139.86  48.17 144.44  26.99 
  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.07  0.03 0.05 0.02  2.09  0.72 4.30  0.80 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.84  0.30 1.15  0.43 1.20  0.41 1.59  0.30 
  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 0.81  0.29 2.84  1.07 2.16  2.20 6.26  0.46 

รวมสินทร ัพยไ์มห่มุนเวียน 135.48  48.86 135.15  50.88 145.31  50.04 156.61  29.26 

รวมสินทร ัพย ์ 277.27  100.00 265.60  100.00 290.38  100.00 535.16  100.00 

 

รายการ  

31-ธ .ค.-59 31-ธ .ค.-60 31-ธ .ค.-61 31-ธ .ค.-62 

(งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) 

 ล้าน
บาท  

ร ้อยละ  ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 

หนีสินและส่วนของผู้ถอืห ุน้           
 หนีสินหมนุเวียน           
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสนั -   0.00 -   0.00 11.05  3.81 -  0.00 
  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 28.00  10.10 23.73  8.94 34.25 11.79 65.69  12.28 
  เจา้หนีอืน กิจการทีเกียวขอ้ง 0.21  0.08 -   0.00 -  0.00 -   0.00 
  เงินกูย้ืมกรรมการ 20.00  7.21 15.00  5.65 -   0.00 -   0.00 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.06  0.38 -   0.00 0.73  0.25 -  0.00 
  หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินทีถึง
กาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

1.05  0.38 -   0.00 0.11  0.04 2.43  0.45 

  เงินกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนงึปี 

7.49  2.70 7.87  2.96 13.53  4.66 -  0.00 

  หนีสินหมนุเวียนอืน 0.85  0.31 1.21  0.46 1.35  0.46 2.62  0.49 
รวมหนีสนิหมุนเวียน 58.66 21.16 47.82  18.00 61.02  21.01 70.74  13.22 
  
หนีสินไม่หมุนเวยีน  

          

  หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.99  0.36 -   0.00 0.49  0.17 5.57  1.04 
  เงินกูย้ืมระยะยาว 52.51  18.94 44.64  16.81 57.41  19.77 -  0.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4.18  1.51 5.69  2.14 4.92  1.69 6.62  1.24 
เงินประกนัพนกังาน 0.27  0.10 0.18  0.07 -   0.00 -   0.00 
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -   0.00 -   0.00 0.64  0.22 0.64  0.12 
รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 57.94  20.90 50.51  19.02 63.46  21.85 12.82  2.40 
รวมหนิสนิ 116.61  42.06 98.32  37.02 124.47  42.87 12.82  2.40 
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งบการเงนิรวม – งบแสดงฐานะทางการเงนิ(ต่อ) 

 

รายการ  

31-ธ .ค.-59 31-ธ .ค.-60 31-ธ .ค.-61 31-ธ .ค.-62 

(งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) 

ล้านบาท . ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืห ุน้             
  ทนุจดทะเบียน             
   หุน้สามญั 58,304 หุน้ (ปี 2558 มลูคา่หุน้ 
100 บาท) 

5.83 2.10       

   หุน้สามญั 800,000 หุน้ (ปี 2560 มลูคา่หุน้ 
100 บาท) 

  80.00  30.12     

   หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ (ปี 2561 มลูคา่
หุน้ 0.50 บาท) 

    107.50 37.02 107.50 20.09 

  ทนุทีออกและชาํระแลว้             

   หุน้สามญั 58,304 หุน้ (ปี 2558 มลูคา่หุน้ 
100 บาท) 

5.83 2.10       

   หุน้สามญั 800,000 หุน้ (ปี 2560 มลูคา่หุน้ 
100 บาท) 

  80.00  30.12 
 
 

   

   หุน้สามญั 160,000,000 หุน้ (ปี 2561 มลูคา่
หุน้ 0.50 บาท) 

    80.00 27.55   

   หุน้สามญั ,000,  หุน้ (ปี  มลูคา่ 
.  บาท) 

      107.50 20.09 

   หกั : ลกูหนีค่าหุน้ -   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00 
สว่นเกินมลูคา่หุน้ -   0.00 -   0.00 -   0.00 262.69   49.09 
  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -   0.00 2.31  0.87 4.05 1.39 8.43  1.58 
  กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุ) 154.83  55.84 84.96  31.99 81.86  28.19 72.97  13.63 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 160.66  57.94 167.28  62.98 165.90  57.13 451.59  84.39 

รวมหนีสนิและสว่นของผู้ถอืห ุน้ 277.27  100.00 265.60  100.00 290.38  100.00 535.16  100.00 
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งบการเงนิรวม – งบกาํไรขาดทุน  เบด็เสร ็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  
รอบปีบัญชี 2559 รอบปีบัญชี 2560 รอบปีบัญชี 2561 รอบปีบัญชี 2562 

ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 
 รายได  ้         
รายไดจ้ากการขาย สทุธิ 285.51 98.39 273.59  98.48 320.25  99.18 333.93  99.20 
กาํไรจากการขายทรพัยส์ิน 0.25 0.09 2.50  0.01 0.44  0.00 0.50  0.00 
  รายไดอ้ืน 4.42 1.52  1.73  0.01  2.22  0.01 2.18  0.88 
  รวมรายได  ้ 290.18 100.00  277.82  100.00  322.92  100.00 336.61  100.00 
  ค่าใชจ่้าย         
   ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 160.91 55.45  169.46  61.00  216.30  66.98 234.75 69.74 
   คา่ใชจ่้ายในการขาย 18.05 6.22  17.71  6.37  17.11  5.30 19.66  5.84 
   คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 64.03 22.06  67.42  24.27  67.67  20.96 67.53  20.06 
  รวมค่าใช ้จ่าย 242.99 83.74 254.58  91.64 301.09  93.24 321.93  95.64 
  กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษี
เงินได ้

47.19 16.26 
23.24  8.36 21.83  6.76 14.68  4.36 

ตน้ทนุทางการเงิน 0.35 0.12 3.95  1.42 3.55  1.10 3.82  1.14 
   กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 46.84 16.14 19.28  6.94 18.28  5.66 10.86  3.23 
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 9.25 3.19 4.43  1.59 4.21  1.30 0.36  0.11 
  กาํไรสาํหร ับปี 37.58 12.95 14.85  5.35 14.07  4.36 10.50  3.12 
  กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบัปี - 0.00 - 0.00 -   0.00 -   0.00 
  กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี 37.58 12.95 14.85 5.35 14.07  4.36 10.50  3.12 
กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 644.62  50.66  0.09 0.07 

จาํนวนหุน้สามัญถัวเฉลียถ่วงนาํหนัก (หุน้) 58,304 293,208  160,000,000  161,356,164 
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งบการเงนิรวม - งบกระแสเงนิสด 

  
รายการ  

รอบปีบัญชี 
2559 

รอบปีบัญชี 
2560 

รอบปีบัญชี 
2561 

รอบปีบัญชี 
2562 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเน ินงาน     

กาํไร (ขาดทนุ) 37.58 14.85 14.07 10.50 

รายการปรบักระทบกาํไรสทุธิเป็นเงินสดรบั(จ่าย)     

คา่เสือมราคา 19.47 20.04 18.04 18.28 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร   0.18 0.02 

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.12 0.02 0.12 0.35 

กาํไรจากการขายทรพัยส์ิน (0.25) (2.50) (0.44) (0.50) 

หนีสงสยัจะสญู - 0.80 0.99 0.30 
หนีสญูไดร้บัคืน  - - (0.81) 
ผลประโยชนพ์นกังาน 1.20 1.51 2.43 1.70 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 8.84 4.11 4.21 0.36 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.35 3.95 3.55 3.82 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลียนแปลง- 67.30 42.08 43.14 34.00 
-ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน     
สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง     
ลกูหนีการคา้ - กิจการอืน   (42.36) (0.16) (29.18) (14.28) 
ลกูหนีอืน - กิจการอืน (0.29) (0.10) 0.16 (0.13) 
ลกูหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (0.63) 1.46 (0.08) 0.07 
วสัดสุินเปลืองคงเหลือ (0.05) (2.03) (0.04) 0.31 
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 8.38 (7.63) (1.58) (3.02) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 0.13 (2.02) (0.42) (1.20) 

หนีสินดาํเนินงาน เพิมขนึ (ลดลง)     
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -กิจการอืน 6.02 (4.47) 10.57 14.32 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (15.51) - - - 
เงินประกนัพนกังาน (1.22) (0.09) (0.18) - 
หนีสินหมนุเวียนอนื 0.04 0.36 0.14 1.28 

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 21.80 27.39 22.54 31.35 
จ่ายภาษีเงินได ้ (9.12) (1.06) (3.52) (4.57) 

เงนิสดสุทธ ิจาก (ใช ้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 12.68 26.33 19.02 26.78 
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รายการ  

รอบปีบัญชี 
2559 

รอบปีบัญชี 
2560 

รอบปีบัญชี 
2561 

รอบปีบัญชี 
2562 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ     

   เงินลงทนุในบรษัิทย่อย -   4.10  -   -   

  เงินลงทนุระยะสนั 3.36  22.58  5.42  (150.05)  

ขายสินทรพัย ์ 0.25  2.50  0.44  0.56  

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (19.60) (21.49) (26.04) (19.11) 
   ซือสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน -   -  (1.16) (2.56) 

เงนิสดสุทธ ิจาก (ใช ้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (15.99) 7.69  (21.34) (171.16) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
   เงินเบิกเกินบญัชี - - 11.05  (11.05)  
   เงินฝากทีมีภาระผกูพนั (0.16) - - - 
   เงินกูย้ืมกรรมการ -   (5.00) (15.00) - 
   เงินกูย้ืมระยะยาว -   (7.49)   18.43 (70.94)  
   หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
   เงินสดรบัจากการเพิมทนุ 
   เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม ่
   จ่ายดอกเบีย 

(1.85) 
 
 

(0.23) 

(2.04) 
 
 

(3.96) 

(0.01) 
- 
- 

(3.06) 

3.56 
330.00 
(27.07) 
(3.95)  

   จ่ายเงินปันผล -   (8.24) (18.00) (10.50) 

เงนิสดสุทธ ิจาก(ใช ้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (2.24) (26.73) (7.13) (210.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (5.55) 7.30  (9.45) 65.67 

เงินฝากทีมีภาระผกูพนั - - (0.24) (2.90)  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ ตน้งวด 23.82 18.27 25.56 15.87  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ ปลายงวด 18.27 25.56 15.87 78.64  
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งบการเงนิรวม – อัตราส่วนทางการเงนิ 
รายการ   

 รอบปีบัญชี 2559 รอบปีบัญชี 2560 รอบปีบัญชี 2561 รอบปีบัญชี 2562 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 2.42  2.73  2.38  5.35  
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 2.25  2.44  2.13  5.05  
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.27  0.30   0.28  0.35  
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการคา้ เท่า 4.43  3.19  3.19  2.74  
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย วนั 82.42  114.38  114.43  133.40  
อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 28.59  25.40  28.35  34.08  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย วนั 12.77  14.37  12.87  10.71  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี เท่า 9.97  9.96  9.99  7.51  
ระยะเวลาชาํระหนี วนั 36.60 36.63  36.54  48.63  
Cash cycle วนั 58.58 92.11  90.76  95.48  
      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (Profitability ratio) 
อตัรากาํไรขนัตน้ รอ้ยละ 43.64  38.06  32.46  29.70  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 14.89  6.95  5.98  3.59  

อตัรากาํไรอืน รอ้ยละ 1.61  1.52  0.82  0.80  
อตัราสว่นเงินสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 29.29  117.72  80.42  190.37  
อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 12.95  5.35  4.36  3.12  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 26.49  9.06  8.44  3.40  
อัตราส่วนแสดงประสิทธ ิภาพในการดาํเน ินงาน  (Efficiency ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ 17.12  5.47  5.06  2.54  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 63.67  26.76  23.70  20.03  
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 1.32  1.02  1.16  0.82  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 
อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ เท่า 0.73  0.59  0.75  0.19  
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย เท่า 126.24  6.92  6.25  5.79  
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระ
ผกูพนั - Cash basis 

เท่า (0.58) (0.51) (0.26)  (0.29) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ -   55.47 127.96 142.88 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 ภาพรวมการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์2.ธุรกิจ
ใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม   

ธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทยด์ าเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”) ซึ่งเนน้
การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ประเภทบริษัทและโรงงานอตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีลกัษณะการใหบ้ริการตรวจสขุภาพเคลื่อนที่ โดยใชร้ถเอ็กซเ์รย ์
และมีทีมแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญใหบ้ริการที่สถานประกอบการของลกูคา้ครอบคลมุทั่วประเทศ พรอ้มทัง้มีช่องทางการใหบ้ริการผ่าน
คลินิกสาขาที่เน้นการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพประจ าปีเก็บตกเป็นหลัก ปัจจุบั น บริษัทจดทะเบียนเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นอาชีวเวชศาสตร ์มีรถเอ็กซเ์รยท์ัง้หมด 12 คนั และมีสาขาทัง้หมด 5 แห่ง ตัง้อยู่ที่ ราชพฤกษ์ (ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่) 
ชลบรุี ระยอง ปทมุธานี พระนครศรอียธุยา นอกจากนี ้บริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัสขุภาพของผูเ้ขา้รบับริการ และสาเหตทุี่อาจส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพของผูเ้ขา้รบัการตรวจสขุภาพ ภายใตแ้นวคิดนีบ้ริษัทจึงเห็นช่องทางการเติบโตและริเริ่มธุรกิจการใหบ้ริการตรวจคณุภาพสิ่งแวดลอ้ ม
ขึน้มา 

ธุรกิจใหบ้ริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มด าเนินงานโดย บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร ์จ ากัด ( “บริษัทย่อย”) ซึ่งมีการ
ใหบ้ริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยใชเ้ครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถแบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 4 ประเภทหลักดังนี ้1.บริการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ 2. บริการตรวจวัด
คณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย 3. บริการการตรวจอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เช่น แสง เสียง ความรอ้น ฝุ่ น สารเคมี เป็นตน้ 4.บริการ
ตรวจสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ  ทัง้นี ้กลุ่มลกูคา้หลกัเป็นโรงงานอตุสาหกรรมยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส ์อสงัหาริมทรพัย ์และอาหาร ในภาคตะวนัออก
ของประเทศ  
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 320.25           99.18 333.93 99.20
รายไดอ้ื่น 2.66               0.82 2.69 0.80

รวมรายได้ 322.92           100.00 336.61 100.00

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 216.30           66.98 234.75 69.74
คา่ใชจ่้ายในการขาย 17.11             5.30 19.66 5.84
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 67.67             20.96 67.53 20.06

รวมคา่ใชจ่้าย 301.09           93.24 321.93 95.64
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษี 21.83             6.76 14.68 4.36
ตน้ทนุทางการเงนิ 3.55 1.10 3.82 1.14

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 18.28             5.66 10.86 3.23

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 4.21 1.30 0.36 0.11
ก าไรส าหรบัปี 14.07             4.36 10.50 3.12

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี -                -  -  -  

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 14.07             4.36 10.50             3.12

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

จ านวนหุน้สามญัถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้)                    161,356,164

                              0.07

2562

ส าหรบัปี

รายการ

ส าหรบัปี

2561

                              0.09

                   160,000,000

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บจ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงภาพรวมการด าเนินงานและการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลง
ของผลการด าเนินงานของงบการเงินรวมของบบรษัิทฯประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. งบการเงนิรวม– งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

➢ รายได้ 

รายได้จากการใหบ้ริการ 

ในปี2562 รายได้จากการใหบ้ริการรวมเท่ากับ333.93ลา้นบาท โดยประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 

286.70ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคณุภาพสิ่งแวดลอ้มเท่ากบั 47.23ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์

ในปี2562เท่ากบั 286.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.2 จาก 262.55 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีและจากการใหบ้ริการฉีดวคัซีนเพิ่มขึน้รวมทัง้บริษัทฯมีขอ้ตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนในการตรวจสุขภาพประจ าปีใน

โครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเสี่ยงของส านกังานประกนัสงัคมโดยรายไดด้งักล่าวสามารถทดแทนรายไดจ้ากการใหบ้ริการตรวจ

สขุภาพแรงงานต่างดา้วซึ่งเป็นงานรบัช่วงจากโรงพยาบาลรฐับาลฯที่เวน้ในปี2562เนื่องจากเป็นงานของโครงการของภาครฐับาลซึ่งจะ

เกิดขึน้ปีเวน้ปีอย่างไรก็ดีบรษัิทจะเขา้รว่มประมลูงานดงักลา่วในปีหนา้ 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ในปี 2562เท่ากบั 47.23 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ18.3 จาก57.70ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้มีการลดงบประมาณและรายการตรวจบางส่วน
อีกทั้งรายไดจ้ากการใหบ้ริการตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไปลดลง ซ่ึงเกิดจากงานท่ีบริษทัรับงานช่วงมีปริมาณลดลง 

 

รายได้อ่ืน 

ในปี 2562กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 2.69 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 จาก 2.66 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย ดอกเบีย้รบั รายไดค้่าเช่า

พืน้ที่ และหนีส้งสยัจะสญูรบัคืน เป็นตน้ 

 

➢ ต้นทุนการใหบ้ริการ 

ในปี 2562กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขายและบริการ เท่ากับ234.75ลา้นบาท (สุทธิหลงัหกัรายการระหว่างกัน) ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการ

ใหบ้รกิารทางการแพทย ์200.07ลา้นบาทและ ตน้ทนุจากการตรวจสิ่งแวดลอ้มเท่ากบั 35.14 ลา้นบาท  

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 

ในปี 2562 มีตน้ทุนจากการใหบ้ริการทางการแพทยเ์ท่ากบั 200.07 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.72 จาก 179.08 ลา้นบาท โดยตน้ทนุที่

เพิ่มขึน้จากยาและเวชภณัฑใ์ชไ้ปเพิ่มขึน้จ านวน11.26ลา้นบาทสอดคลอ้งกบัรายการจากการใหบ้ริการฉีดวคัซีนที่เพิ่มขึน้และ ตน้ทนุค่า

เช่าเครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์เพิ่มขึน้ จากการเช่ารถเอ็กซเ์รย ์และ อปุกรณก์ารแพทยเ์นื่องจากไม่เพียงพอต่อการใชง้าน โดยอยู่

ในระหวา่งการจดัซือ้  

 

ตน้ทนุจากการตรวจคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ในปี 2562มีตน้ทนุเท่ากบั35.14 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 7.88 จาก 38.15 ลา้นบาท แต่มีค่าเช่าเครื่องมือและอปุกรณใ์นการตรวจเพิ่มขึน้

เน่ืองจากเครื่องมือที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบันบางส่วนเกิดการช ารุดเสื่อมสภาพ ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน โดยบริษัทย่อย เช่าเครื่องมือจาก

ภายนอกเพื่อใชใ้นการใหบ้รกิารและมีการซือ้ทรพัยส์ินเพิ่มในเดือนตลุาคม 2562และอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึน้จากค่าเช่ายานพาหนะ:ซึง่มีการ

เช่ายานพาหนะเพิ่มขึน้ ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2561 โดยมีระยะเวลาเช่าตามสญัญา 3 ปี 

 
➢ ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษัิทในปี 2562เท่ากบั 99.18ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 0.05 จาก 103.95 ลา้นบาท โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 62 รอ้ย

ละ29.70ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ที่รอ้ยละ 32.46เน่ืองจากรายได้ของจากการใหบ้ริการตรวจคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มของบริษัทย่อยมีผลประกอบการลดลงและมีตน้ทนุขายและบริการของธุรกิจการตรวจคณุภาพสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึน้จากค่าเช่า

เครื่องมือและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 

 
➢ ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี2562กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน19.66ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.87 จาก 17.11 ลา้นบาทโดยส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่ม

บริษัทมีค่าใชจ้่ายบุคคลากรเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของจ านวนบุคลากรและค่ารบัรองลูกคา้และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยซึ่งสอด

คล่องกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่เพิ่มขึน้ 
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➢ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี2562กลุม่บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั67.53ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 0.21 จาก 67.67 ลา้นบาท  

 
➢ ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี2562กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 3.82ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.64 จาก 3.55 ลา้นบาทเน่ืองจากบริษัทมีหนีส้ินตาม

สญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้จากการซือ้ยานพาหนะ และเครื่องมือในบรษัิทย่อย และเกิดจากที่บรษัิทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะ

สัน้ในช่วงตน้ปีเพื่อใชห้มนุเวียนในการด าเนินกิจการ 

 
➢ ก าไรสุทธิ 

ในปี 2562 กลุม่บรษัิทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 10.50ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ3.14 ซึง่ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เกิด

จากผลบริษัทย่อยมีผลประกอบการลดลงสาเหตจุากลูกคา้บางรายมีการใชบ้ริการลดลงและค่าเช่าเครื่องมือ อปุกรณก์ารแพทยม์ีการ

เช่าที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้กลุม่บรษัิทมีการจ่ายโบนสัใหก้บัพนกังานเพื่อเป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจและแรงจงูใจในการท างาน 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรพัย์
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 15.87 5.47 78.64 14.70
เงนิลงทนุระยะสัน้ 0.10 0.03 150.15 28.06
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 115.81 39.88 130.66 24.42
งานบรกิารระหวา่งด าเนนิงาน 0.15 0.05 1.21 0.23
วสัดุสิ้นเปลอืงคงเหลอื 7.57 2.61 6.20 1.16
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 5.56 1.92 11.67 2.18

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 145.06 49.96 378.55 70.74

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากทีม่ภีาระผูกพนั 0.90 0.31 3.80 0.71
ทีด่นิอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 139.86 48.17 144.44 26.99
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 2.09 0.72 4.30 0.80
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1.20 0.41 1.59 0.30
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1.27 0.44 2.47 0.46

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 145.31 50.04 156.61 29.26
รวมสินทรพัย์ 290.38 100.00 535.16 100.00

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562

 

2. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

➢ สินทรัพย ์

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 535.16 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ซึ่งอยู่ที่ 290.38 ลา้นบาท ซึ่ง

รายการที่มีสาระส าคญัในสินทรพัยข์องบริษัท คือ เงินลงทุนระยะสัน้ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นและที่ดินอาคารและอุปกรณ ์โดยเงินลงทุน
ระยะสัน้เพิ่มขึน้จากการน าเงินที่ไดร้บัจากIPO ไปลงทนุในกองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้ และลกูหนีก้ารคา้ของบรษัิทเพิ่มขึน้เน่ืองจากในไตรมาส 
4 บริษทัฯมีข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนในการตรวจสุขภาพประจ าปีในโครงการตรวจสุขภาพคดักรองความเส่ียงของส านักงาน
ประกนัสังคม โดยจะเริ่มทยอยวางบิลแก่ลกูคา้ไปจนถึงเดือนมีนาคม2563 ในส่วนของที่ดินอาคารและอปุกรณ ์เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเคร่ืองและ
อุปกรณ์ต่างๆ รถเอ็กซ์ เรย์และเงินลงทุนปรับปรุงอาคารส านักงานใหญ่นอกจากนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึน้จากการลงทุนพัฒนา
ระบบปฏิบตัิการของบรษัิท และสินทรพัยห์มนุเวียนอื่นๆ ประกอบดว้ย ภาษีอยู่ระหวา่งขอคืน เป็นตน้ 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11.05 3.81 -  0.00
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 34.25 11.79 65.69 12.27
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.73 0.25 -  0.00
หนิ้สนิจากสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.11 0.04 2.43 0.45
หนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13.53 4.66 -  0.00
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1.35 0.46 2.62 0.49

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 61.02 21.01 70.74 13.22

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 0.49 0.17 5.57 1.04
เงนิกูย้มืระยะยาว 57.41 19.77 -  0.00
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.92 1.69 6.62 1.24
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 0.64 0.22 0.64 0.12

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 63.46 21.85 12.82 2.40

รวมหน้ีสิน 124.47 42.87 83.56 15.61

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562

 

➢ หนีสิ้น 

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม2562 บรษัิทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 83.56 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้เท่ากบั 40.91 ลา้นบาท ซึ่ง
มีสาเหตจุากมีการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทัง้หมดโดยใชเ้งินบางส่วนที่ไดร้บัจากการเสนอดขายหุน้สามญัเพิ่มทนุประชาชนทั่วไป และ
ในส่วนของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีการวางหลกัประกนัในการซือ้สินคา้เพื่อใหไ้ดว้งเงินเครดิตเพิ่มขึน้ 
และ เจา้หนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้เน่ืองจาก มีคา่ใชจ้่ายในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และอีกสว่นหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าทางการเงิน 
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➢ ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

กลุม่บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ณวนัที่31 ธนัวาคม2562 เท่ากบั451.59 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดา้นลา่งดงันี ้ 

 
ในระหว่างวนัที่18ถึง20ธันวาคม2562บริษัทฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจ านวน55 

ลา้นหุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ0.50บาทซึ่งขายในราคาหุน้ละ 6 บาทคิดเป็นเงินจ านวนรวม330ลา้นบาทซึ่งบริษัทฯไดร้บัช าระเงินค่าหุน้เพิ่ม

ทนุดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนในวนัที่23ธันวาคม2562และไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่23ธันวาคม2562 

และหุน้สามญัของบริษัทฯเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่26 ธันวาคม2562 ทัง้นีใ้นการเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนดงักล่าวท าใหบ้ริษัทมีส่วนเกินมลูค่าหุน้  262.69 ลา้นบาท(สทุธิจากค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน

39.81ลา้นบาท) 

 

➢ อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ 31 
ธันวาคม 

2561 

31 
ธันวาคม 

2562 
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 32.46 29.70 

อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 4.39 3.14 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นผูถื้อหุน้(D/E) เท่า 0.75 0.19 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 8.44 3.40 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถอืหุน้
ทนุเรอืนหุน้ - มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
       - ทนุจดทะเบยีนหุน้สามญั 215,000,0000 หุน้ 107.50 37.02 107.50 20.09
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้
      - หุน้สามญั 160,000,000 หุน้ 80.00 27.55
      - หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ 107.50 20.09
   หกั : ลกูหนี้คา่หุน้
ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 262.69 49.09

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 4.05 1.39 8.43 1.58
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 81.86 28.19 72.97 13.63
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 165.90 57.13 451.59 84.39

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 290.38 100.00 535.16 100.00

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562
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รายงานความร ับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลัแคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน)ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ทีและความ
รบัผิดชอบดแูลกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการ
เงิน ทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 มีขอ้มลูทีถกูตอ้งครบถว้น เปิดเผยอย่างเพียงพอและไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที
รบัรองทวัไป โดยเลือกนโยบายการบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ ตลอดจนไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวงั ทงันี 
คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านมา และไดร้บัรายงาน
วา่รายงานทางการเงินของบรษัิทฯ ไดถื้อปฏิบติัตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไป มีการใชน้โยบายทางบญัชีทีเหมาะสมและจดัทาํขึน
อย่างระมัดระวงั ตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทงัมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเหล่านีในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ของบรษัิทฯ 

 นอกจากนี คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือใหม้ันใจว่า
ขอ้มลูทางบญัชีมีการบนัทกึอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และมีระบบการจดัเก็บรกัษาทรพัยส์ินเพือป้องกนัการทจุรติ หรอื เสียหายอย่างมี
สาระสาํคญั 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่าพอใจและเชือมนัอย่าง
มีเหตผุลต่อความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ซงึผูต้รวจสอบบญัชีไดต้รวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทีรบัรองทัวไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกต้อง             
ตามทีควร 

 

 

 

 

      ( ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั )    ( ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ)์ 
          ประธานกรรมการบรษัิท                     ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต 

เสนอ    ผู้ถอืห ุน้และคณะกรรมการ  บร ิษัท  โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร  ์แอนด  ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
กิจการสาํหรบัปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที
สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิ
คลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  และของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภใ์นส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหลา่นี ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกตา่งหากสาํหรบัเรอืงเหลา่นี 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปนี 

การรับรู้รายได้ และลูกหนีการคา้(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

กลุ่มบรษัิท ประกอบธุรกิจหลกัใหบ้รกิารตรวจรา่งกายบคุคล และตรวจสภาพนาํและอากาศของสถานประกอบการอตุสาหกรรม จึง
รบัรูร้ายไดแ้ละรายไดค้า้งรบั เมือกลุ่มกิจการออกผลวิเคราะหก์ารตรวจรา่งกายและผลตรวจสภาพนาํและอากาศของแต่ละรายการ
ซึงสรุปผลโดยผูเ้ชียวชาญวิชาชีพ และเมือรวบรวมผลวิเคราะหค์รบตามขอ้ตกลงกับลกูคา้ จึงออกใบแจง้หนีพรอ้มส่งผลวิเคราะห์
ทังหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ดังนันขันตอนการใหบ้ริการซึงมีผลต่อการนาํเสนอรายได ้และสถานะของลูกหนีในรายงาน
ทางการเงิน จึงเป็นรายการทีมีความสาํคัญ นอกจากนีรายการใหบ้ริการทีเกิดขึนโดยผลการวิเคราะหแ์ต่ละรายบุคคลและราย
สถานทีมีจาํนวนมาก ดงันนัขา้พเจา้จึงระบุว่า การวดัมลูค่าของรายการดงักล่าว เป็นเรืองทีมีนัยสาํคญั ซึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็น
พิเศษในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรืองดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเกียวกับระบบการรับรูร้ายได้ และลูกหนีการค้า ตรวจสอบเนือหาสาระของ
บญัชีลกูหนีการคา้และรายไดค้า้งรบั ตรวจสอบการจดัทาํรายงานวิเคราะหอ์ายขุองลกูหนี สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความ
เหมาะสมของนโยบายการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญู และสุ่มทดสอบการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญู ว่ามีความสอดคลอ้งกบันโยบาย
ดงักลา่ว นอกจากนีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มลูทีไดเ้ปิดเผยเกียวกบัการรบัรูไ้ดข้องกลุม่บรษัิท 

ข ้อมูลอ ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอืนขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยู่ในรายงานนนั) ซงึคาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชือมนัตอ่ขอ้มลูอืน 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มลูอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรูที้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือปรากฏว่า
ขอ้มลูอืนมีการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

เมือขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว้่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ
ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรอืงดงักลา่วกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดแูลและฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิท 

ความร ับผิดชอบของผู้บร ิหารและผู้มีหน้าทใีนการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ   

ผูบ้รหิารมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโดยถูกตอ้งตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะ
เกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร
บญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานตอ่เนืองตอ่ไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ทีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิทและบรษัิท 

ความร ับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลคือความเชือมนัในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์
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ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหลา่นี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความ
เสียงทีไม่พบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซงึเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   
เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู ้  ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การ
แสดงขอ้มลูทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิ  หรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ ์
แตไ่ม่ใช่เพือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทและบรษัิท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเกียวขอ้งซงึจดัทาํขนึโดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีทีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณที์อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมี
นัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรอื
ถา้การเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไดร้บัจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่ม
บรษัิทและบรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เนือง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสรา้งและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที
ควร  

 ไดร้บัหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดแูลเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมี
นยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส้ือสารกับผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึงข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลที
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
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จากเรืองทีสือสารกับผูม้ีหนา้ทีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคญัมากทีสดุในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง
เหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรอืงดงักลา่ว หรือในสถานการณ์
ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ
คาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักลา่ว 

 
 
 
 

(นายชยัยทุธ  องัศวิุทยา) 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 3885 

 
 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที 21 กมุภาพนัธ ์2563 
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หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 78,644,827.21        15,872,191.75        73,279,841.86        12,751,948.68        

เงินลงทุนระยะสัน 5 150,151,708.62      99,532.61                150,146,373.11      94,276.31                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 6 128,718,922.73      113,924,746.97      115,461,764.88      92,909,351.33        

ลูกหนีอืน - บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกัน 3.2 12,331.00                82,925.00                78,442.46                227,274.50              

ลูกหนีอืน 7 1,933,207.38           1,798,506.74           1,833,516.02           1,342,180.41           

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน 3.3 -                             -                             8,000,000.00           13,000,000.00        

งานบรกิารระหว่างดาํเนินงาน 1,210,939.16           151,999.59              -                             -                             

วัสดุสินเปลืองคงเหลือ 8 6,204,354.99           7,570,547.92           5,993,217.25           7,326,914.92           

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 9 11,672,747.35        5,563,295.50           10,722,370.55        5,442,032.84           

          รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 378,549,038.44      145,063,746.08      365,515,526.13      133,093,978.99      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากทีมีภาระผูกพัน 10 3,798,400.50           898,400.50              3,798,400.50           898,400.50              

เงินลงทุนในบรษัิทย่อย 11 -                             -                             3,000,000.00           3,000,000.00           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 12 144,443,509.10      139,860,938.30      133,509,282.74      131,445,306.49      

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน - สุทธิ 13 4,304,033.21           2,089,581.32           4,304,033.21           2,089,581.32           

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 22.3 1,594,910.91           1,196,196.51           1,437,966.76           1,080,032.76           

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,466,254.00           1,267,664.48           2,349,654.00           1,160,064.48           

          รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 156,607,107.72      145,312,781.11      148,399,337.21      139,673,385.55      

รวมสินทรพัย์ 535,156,146.16      290,376,527.19      513,914,863.34      272,767,364.54      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ะยะสันจากสถาบันก 14 -                             11,049,830.30        -                             11,049,830.30        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15 65,688,682.15        34,249,419.87        62,512,013.86        29,882,247.66        

หนีสินจากสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภ 16 2,428,722.95           114,137.12              924,492.00              114,137.12              

หนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 -                             13,532,559.90        -                             13,137,501.11        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                             726,045.95              -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน 17 2,622,890.92           1,345,087.27           1,650,623.91           405,644.66              

          รวมหนีสินหมุนเวียน 70,740,296.02        61,017,080.41        65,087,129.77        54,589,360.85        

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 5,568,003.77           490,437.07              2,666,779.03           490,437.07              

เงินกูยื้มระยะยาว 18 -                             57,405,807.77        -                             55,929,883.95        

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 23 6,616,436.00           4,921,096.00           5,881,569.00           4,390,131.00           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 22.3 639,894.00              639,894.00              607,034.40              607,034.40              

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 12,824,333.77        63,457,234.84        9,155,382.43           61,417,486.42        

                    รวมหนีสิน 83,564,629.79        124,474,315.25      74,242,512.20        116,006,847.27      

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรอืนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามัญ 215,000,000 ห 19 107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      107,500,000.00      

ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ -  หุน้สามั 19 80,000,000.00        80,000,000.00        

ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ -  หุน้สามัญ 215,000 107,500,000.00      107,500,000.00      

กาํไร(ขาดทุน) สะสม 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 19 262,690,733.19      -                             262,690,733.19      -                             

จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 8,434,589.25           4,046,670.71           8,000,000.00           3,612,081.46           

ยังไม่ไดจ้ัดสรร 72,966,193.93        81,855,541.23        61,481,617.95        73,148,435.81        

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 451,591,516.37      165,902,211.94      439,672,351.14      156,760,517.27      

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 535,156,146.16      290,376,527.19      513,914,863.34      272,767,364.54      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ จัดสรรแลว้ กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

ทีออก เป็นสาํรอง ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรฯ์ บริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2561 80,000,000.00         -                               2,313,785.42         84,962,217.33            -                                                                167,276,002.75         167,276,002.75           

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรบัปี -                                -                                  

      จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 -                             -                               1,732,885.29         (1,732,885.29)             -                                                                -                                -                                  

      เงินปันผลจ่าย 21 -                             -                               -                           (18,000,000.00)           -                                                                (18,000,000.00)          (18,000,000.00)            

      กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สาํหรบัปี -                             -                               -                           14,066,633.19            2,559,576.00                                              16,626,209.19            16,626,209.19             

     โอนผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

      - คณิตศาสตรป์ระกันภัยไปยังกาํไรสะสม -                             -                               2,559,576.00               (2,559,576.00)                                            -                                -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 80,000,000.00         4,046,670.71         81,855,541.23            -                                                                165,902,211.94         165,902,211.94           

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2562 80,000,000.00         -                               4,046,670.71         81,855,541.23            -                                                                165,902,211.94         165,902,211.94           

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรบัปี -                                -                                  

      เพิมทุนหุน้สามัญ 19 27,500,000.00         -                               -                           -                                 -                                                                27,500,000.00            27,500,000.00             

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 19 -                             262,690,733.19        -                           -                                 -                                                                262,690,733.19         262,690,733.19           

      จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 -                             -                               4,387,918.54         (4,387,918.54)             -                                                                -                                -                                  

      เงินปันผลจ่าย 21 -                             -                               -                           (15,000,000.00)           -                                                                (15,000,000.00)          (15,000,000.00)            

      กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สาํหรบัปี -                             -                               -                           10,498,571.24            -                                                                10,498,571.24            10,498,571.24             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 107,500,000.00       262,690,733.19        8,434,589.25         72,966,193.93            -                                                                451,591,516.37         451,591,516.37           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562

บาท

กาํไรสะสม

ยังไม่ไดจ้ัดสรร รวม
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามัญ
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องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ จัดสรรแลว้ กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

ทีออก เป็นสาํรอง ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรฯ์ บริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2561 80,000,000.00          -                         1,879,196.17           84,547,206.38              -                                          166,426,402.55       166,426,402.55       

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี -                         -                         

      จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 -                          -                         1,732,885.29           (1,732,885.29)              -                                          -                         -                         

      เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                         -                          (18,000,000.00)             -                                          (18,000,000.00)        (18,000,000.00)        

      กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                          -                         -                          5,905,977.12               2,428,137.60                            8,334,114.72          8,334,114.72           

     โอนผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

      - คณิตศาสตรป์ระกันภัยไปยังกาํไรสะสม -                          -                         -                          2,428,137.60               (2,428,137.60)                           -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 80,000,000.00          -                         3,612,081.46           73,148,435.81              -                                          156,760,517.27       156,760,517.27       
-                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2562 80,000,000.00          -                         3,612,081.46           73,148,435.81              -                                          156,760,517.27       156,760,517.27       

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

      เพิมทุนหุน้สามัญ 19 27,500,000.00          -                         -                          -                              -                                          27,500,000.00         27,500,000.00         

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 19 -                          262,690,733.19       -                          -                              -                                          262,690,733.19       262,690,733.19       

      จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 -                          -                         4,387,918.54           (4,387,918.54)              -                                          -                         -                         

      เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                         -                          (15,000,000.00)             -                                          (15,000,000.00)        (15,000,000.00)        

      กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี -                          -                         -                          7,721,100.68               -                                          7,721,100.68          7,721,100.68           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 107,500,000.00         262,690,733.19       8,000,000.00           61,481,617.95              -                                          439,672,351.14       439,672,351.14       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด์ แล็บ จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562
บาท

รวมยังไม่ไดจ้ัดสรร
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามัญ
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บร ิษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร  ์แอนด  ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหร ับปี สินสุดวันท  ี  ธ ันวาคม 2562 
 

1. ข ้อมูลทวัไป 

 1.1     ข ้อมูลบร ิษัทฯ  

  บริษัทฯ ไดจ้ัดตังขึนเป็นบริษัทจาํกัด ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท 
บรษัิทจาํกดั ทะเบียนเลขที  เมือวนัที  กรกฎาคม   

 ต่อมาวันที  พฤษภาคม  ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครงัที /   มีมติอนุมัติใหแ้ปรสภาพบริษัท เป็นบริษัท

มหาชนจาํกดั เพือนาํหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซงึไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้

แลว้เมือวนัที  กนัยายน  ทะเบียนเลขที   

 

ในระหวา่งวนัที 18 ถึง 20 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิมทนุในส่วนทีจะเสนอขายแก่ประชาชนและหุน้

สามญัของบรษัิทฯเรมิทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมือวนัที 26 ธนัวาคม 2562 

 

บริษัทฯ ประกอบกิจการหลกั คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร ์ มีสาํนักงานใหญ่ตังอยู่เลขที  
ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ สาํนกังานสาขาอีก  แห่ง คือสาขาที  ตงัอยู่เลขที  ถนน
บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สาขาที  ตงัอยู่เลขที /  หมู่  ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี สาขาที  ตงัอยู่ เลขที / -  หมู่ที  ตาํบลคานหาม อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สาขาที  
ตงัอยู่ เลขที / -  หมู่ที  ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สาขาที  ตงัอยู่เลขที / -  หมู่ที 
 ตาํบลคอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี 

บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกัดซึงเป็นบริษัทย่อย จัดตังขึนเป็นบริษัทจาํกัด ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบคุคลประเภท บรษัิท จาํกดั ทะเบียนเลขที  เมือ วนัที  มีนาคม  
มีสาํนกังานใหญ่ตงัอยู่เลขที  ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกัคือ จดัเก็บ รวบรวม 
รบัตรวจวิเคราะห ์วิจยัตวัอย่างและสง่ตรวจเพือการวินิจฉยัทางการแพทย ์รวมทงัการรายงานผลสรุปใหค้าํแนะนาํปรกึษา
อันเกียวกับผลของการตรวจวิเคราะห์ทังในและนอกสถานที ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างนาํ อากาศ และสิงแวดลอ้มอืน 
จาํหน่ายอปุกรณท์างการแพทยแ์ละสาํนกังาน 
 

1.2      เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิ  
งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึนตามแบบกาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบ
การเงินสาํหรบับริษัทมหาชนจาํกัด ทีกาํหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขนึโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํขนึจากงบการเงินทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรอืมีการตีความใน
สองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.3 เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิ 

1.3.1 งบการเงินรวมนีไดจ้ัดทาํขึนโดยรวมงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด 
(มหาชน) และ บริษัท แอคคิวฟาสแล็บ เซ็นเตอร ์จาํกดั ซงึเป็นบริษัทย่อย โดยบรษัิทถือหุน้ . 9% (ในการจดัทาํ
งบการเงินรวมถือเป็น %) หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 

1.3.2 บริษัทฯ นาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินตงัแต่วนัทีกลุ่มบริษัทมีอาํนาจในการควบคมุ
บรษัิทย่อยจนถึงวนัทีบรษัิทฯ สินสดุการควบคมุบรษัิทย่อยนนั 

1.3.3 งบการเงินของบรษัิทย่อยไดจ้ดัทาํขนึโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษัิทฯ 

1.4 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีีผลบังคับใช ้ในปีปัจจุบนั 

กลุ่มบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความทีออกและ

ปรบัปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซงึมีผลบงัคบัใชต้งัแตร่อบระยะเวลาบญัชีทีเรมิในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 

ซงึการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วขา้งตน้ในงวดปัจจบุนัไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินอย่างมี

นยัสาํคญั  

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทยีังไม่มีผลบังคับใช ้ในงวดปัจจุบัน  

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใชต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 

มกราคม 2563 ดงัตอ่ไปนี 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 1 เรอืง การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัที 2 เรอืง สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัที 7 เรอืง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที 8 เรอืง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที 10 เรอืง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที    12     เรอืง   ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 16 เรอืง ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์

ฉบบัที 20 เรอืง การบญัชีสาํหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรฐับาล 

ฉบบัที 21 เรอืง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

ฉบบัที    23     เรอืงตน้ทนุการกูย้ืม 

ฉบบัที 24 เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ฉบบัที 26 เรอืง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน 

ฉบบัที 27 เรอืง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที    28     เรอืง    เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 
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ฉบบัที 29 เรอืง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 32 เรอืง การแสดงรายการเครอืงมือทางการเงิน 

ฉบบัที 33 เรอืง กาํไรตอ่หุน้ 

ฉบบัที 34 เรอืง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที 36 เรอืง การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์

ฉบบัที 37 เรอืง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขนึและสินทรพัยที์อาจเกิดขนึ 

ฉบบัที 38 เรอืง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัที 40 เรอืง อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 

ฉบบัที 41 เรอืง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที       1     เรอืง   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชค้รงัแรก 

ฉบบัที 2 เรอืง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที       3    เรอืงรวมธุรกิจ 

ฉบบัที 4 เรอืง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที 5 เรอืง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

ฉบบัที 6 เรอืง การสาํรวจและการประเมินคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่

ฉบบัที 7 เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูเครอืงมือทางการเงิน 

ฉบบัที 8 เรอืง สว่นงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที 9 เรอืง เครอืงมือทางการเงิน 

ฉบบัที 10 เรอืง งบการเงินรวม 

ฉบบัที     11    เรอืง    การรว่มการงาน 

ฉบบัที 12 เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสว่นไดเ้สียในกิจการอืน 

ฉบบัที 13 เรอืง การวดัมลูคา่ยติุธรรม 

ฉบบัที 15 เรอืง รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลกูคา้ 

ฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเช่า 

การตคีวามมาตรฐานบัญช  ี

ฉบบัที 10 เรอืง ความช่วยเหลือจากรฐับาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที 25 เรอืง ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรอืของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัที 29 เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที 32 เรอืง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทนุเว็ปไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที 1 เรอืง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขนึจากการรอืถอน การบรูณะและหนีสินทีมี 

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที 5 เรอืง สิทธิในสว่นไดเ้สียจากกองทนุการรอืถอน การบรูณะและการปรบัปรุง 

สภาพแวดลอ้ม 

 

ฉบบัที 7 เรอืง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 

เรอืงการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 เรอืง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัที 12 เรอืง ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัที 14 เรอืง ขอ้จาํกดัสินทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทนุขนัตาํและ 
               ปฏิสมัพนัธข์องรายการเหลา่นี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรอืงผลประโยชน ์
พนกังาน 

ฉบบัที 16 เรอืง การปอ้งกนัความเสียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัที 17 เรอืง การจ่ายสินทรพัยไ์ม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัที 19 เรอืง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

ฉบบัที 20 เรอืง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรบัเหมืองผิวดิน 

ฉบบัที 21 เรอืง เงินทีนาํสง่รฐั 

ฉบบัที 22 เรอืง รายการทีเป็นเงินตราตา่งประเทศและสิงตอบแทนจ่ายลว่งหนา้ 

ฉบบัที    23     เรอืง    ความไม่แน่นอนเกียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้

 

ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทฯ ไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใชต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 
มกราคม 2563 แลว้เห็นวา่ 

1) มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1, ฉบบัที 2, ฉบบัที 7, ฉบบัที 8, ฉบบัที 10, ฉบบัที 16, ฉบบัที 1, ฉบบัที 24, ฉบบั
ที 27, ฉบบัที 33, ฉบบัที 34, ฉบบัที 36, ฉบบัที 37, ฉบบัที 38, และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 
8, ฉบบัที 13, ฉบบัที 15 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 22 จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 

2) มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7, ฉบบัที 9, ฉบบัที 16, การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 และฉบับที 19 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบทีอาจมีตอ่งบการเงินในปีทีเรมินาํ เมือนาํมาถือปฏิบติั 
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3) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอืน ๆ นอกเหนือจากทีกล่าวในขอ้ 1 และ 2 ไม่เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท 
ดงันนัจงึไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 

2. สรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 

นโยบายการบญัชีทีสาํคญั มีดงันี; 

2.1 การร ับรู ้รายได้และค่าใช ้จ่าย 

บรษัิทฯ บนัทกึรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

การรบัรูร้ายไดเ้ป็นไปตามประเภท ดงันี; 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จะบนัทกึเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึง ขนัความสาํเรจ็ของงาน 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้เวชภัณฑ์  จะบันทึกเป็นรายไดเ้มือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 
กลา่วคือ เมือมีการสง่มอบสินคา้ 

2.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึง
กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

2.3 ลูกหนีการค้า 

ลูกหนีการค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รบั กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสาํหรบัผลขาดทุน
โดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะหอ์ายลุกูหนี 

2.4 วัสดุสินเปลืองคงเหลือ 

วสัดสุินเปลืองคงเหลือแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรอืมลูคา่สทุธิทีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตาํกวา่ 

2.5 สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรอืมลูคา่สทุธิทีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตาํกวา่ 

2.6 อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสือมราคา 

ทีดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เผือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(ถา้มี) 

อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี)            ค่า
เสือมราคาของอาคารและอปุกรณค์าํนวณจากราคาทนุ โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณดงันี 
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อาคาร และ สว่นปรบัปรุงสิงปลกูสรา้ง    20  ปี 

อปุกรณก์ารแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการ    5 ปี 

เครอืงตกแตง่สาํนกังาน     5 ปี 

เครอืงมือและเครอืงใชส้าํนกังาน     5 ปี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

คา่เสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดคา่เสือมราคาสาํหรบัทีดิน และสินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและติดตงั 

กลุ่มบริษัทตัดรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมือจาํหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รอืการจาํหน่ายสินทรพัย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นงบ
กาํไรขาดทนุเมือกลุม่บรษัิทตดัรายการสินทรพัยน์นัออกจากบญัชี 

2.7 สินทร ัพยไ์ม่มีตัวตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผือการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) ของสินทรพัย ์ดงันี 

ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์เป็นเวลา   5  ปี 

กลุ่มบริษัทตัดจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนทีมีอายุการใช้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรพัยน์ันเกิดการ   ดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่าง
นอ้ย  คา่ตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ 

2.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหร ือกิจการทเีกียวข ้องกัน 

บคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคมุบรษัิทฯ หรอืถกูบรษัิทฯ ควบคมุ ไม่
วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิทฯ  

นอกจากนีบคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษัิทรว่มและบคุคลทีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซงึ
ทาํใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัตอ่บรษัิทฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษัิทฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผน
และควบคมุการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

2.9 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัและภาษี
เงินไดร้อการตดับัญชีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนทีเกียวกับรายการทีเกียวขอ้งกับการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรบัรู ้
โดยตรงในสว่นของผูถื้อหุน้ หรอืกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบัน ไดแ้ก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรฐัโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รอืทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละ
หนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัย ์และหนีสินทีเกียวขอ้งนนั 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราว เมือมีการกลบัรายการโดยอิงกบั
กฎหมายทีประกาศใชห้รอืทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ 
ทกุวนัทีรายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 

2.10 ภาระผูกพ ันผลประโยชนพ์นักงาน  

บริษัทฯ  รบัรู ้ เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสาํรองเลียงชีพ และผลประโยชนอ์ืนๆ  
เป็นคา่ใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเมือออกจากงานของพนกังานตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไร
ขาดทนุตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบรษัิทเกียวกบัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานนีคาํนวณ
โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภยัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ อย่างไรก็
ตาม ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานทีเกิดขนึจรงินนัอาจแตกตา่งไปจากทีประมาณไว ้

บริษัทฯ  รบัรูก้าํไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทงัหมดทีเกิดขึนในส่วนของกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อืนในงวดทีเกิดรายการ 

ผลประโยชนเ์มือเลิกจา้งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเมือบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงเจตนาผกูพนัอย่างชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง
และไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทังการเลิกจา้งก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการ
สนบัสนนุการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทนุบริการในอดีตจะถกูรบัรูท้งัจาํนวนในงบกาํไรขาดทนุทนัทีทีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรอืเมือรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งทีเกียวขอ้งหรอืผลประโยชนเ์มือเลิกจา้ง 

2.11 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการผลกระทบ
ของเหตุการณที์ไม่แน่นอนในอนาคตทีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตนีุผลทีเกิดขนึจรงิจงึอาจแตกตา่งไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้

2.12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อห ุน้ข ันพนืฐาน 

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออก
และเรยีกชาํระแลว้  ณ  วนัสินงวดบญัชี 
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3. รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทเีกียวขอ้งกัน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และ

เกณฑต์ามทีตกลงกนัระหวา่งบรษัิทฯ และบคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี  

 

 

บรษัิท 

   

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

 รอ้ยละการถือหุน้ 

    ณ วนัที 31 

 ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561      

บร ิษัทย่อย          

บรษัิท แอคคิวฟาสแลบ็ เซ็นเตอร ์จาํกดั   ใหบ้รกิารตรวจวิเคราะห์

ิ ้

 ถือหุน้และ 

ี ่ ั

 99.99  99.99 

บร ิษัททเีกยีวข ้องกัน          

โรงพยาบาลองครกัษ ์   โรงพยาบาล  มีกรรมการรว่มกนั  -  - 

บรษัิท เอ็นวีพีแลนด ์จาํกดั   พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  มีกรรมการรว่มกนั  -  - 

บรษัิท ไฮวิว จาํกดั   พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  มีกรรมการรว่มกนั  -  - 

บุคคลทเีกียวขอ้งกัน          

นายสิทธิวฒัน ์กาํกดัวงษ ์     กรรมการ  -  - 

นางสาวปรมากรณ ์ปวโรจนกิ์จ     กรรมการ  -  - 

 

3.1 รายการกบับคุคลและกิจการทเีกยีวข ้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับคุคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซงึเกียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยการถือหุน้และการมี    ผูถื้อ

หุน้ และ/หรือกรรมการรว่มกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขและเกณฑที์ตกลงรว่มกนัระหว่างบริษัทฯกบับุคคล

และกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งันี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค้า่เช่าสาํนกังาน  อตัราทีตกลงกนัในสญัญา โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระทีอยู่

คา่สาธารณปูโภค  ราคาตามทีถกูเรียกเกบ็จากภาครฐั โดยจดัสรรคา่ใชจ้่ายใหบ้รษัิทยอ่ย  

คา่ซือทรพัยส์ิน  ราคาตลาด 

คา่เช่าทีดินและอาคารสาํนกังานใหญ่  ราคาตามการประเมินราคาจากผูป้ระเมินอสิระทีอยู่ในรายชือของ กลต. 

รายไดจ้ากการขายวคัซีน  ราคาตลาด 

ดอกเบยีจ่าย  ราคาตลาด  

รายไดค้า่บรกิาร  ราคาทีตกลงกนั 
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ในระหวา่งปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 562 และ 2561 บรษัิทฯ มีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับรษัิทย่อย (ซงึไดต้ดัออกแลว้ในการจดัทาํ  
งบการเงินรวม) และบริษัททีเกียวขอ้งกัน (เกียวขอ้งกันโดยการถือหุน้และ/หรือมีกรรมการบางส่วนรว่มกัน) รายการธุรกิจทีมี
สาระสาํคญัสรุปไดด้งันี  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบัปีสินสดุ สาํหรบัปีสินสดุ 
 วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
บรษัิทย่อย     
รายไดจ้ากการบรกิาร - - 333,155.60 325,306.88 
รายไดค้า่เช่าสาํนกังาน - - 336,299.88 336,299.88 
รายไดอ้ืน - - 995,715.09 1,657,892.40 
บคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกนั     
คา่เช่าทีดินและอาคารสาํนกังานใหญ่ 3,154,375.00 2,940,000.00 3,154,375.00 2,940,000.00 
ดอกเบยีจ่าย - 533,287.67 - 533,287.67 
รายไดค้า่บรกิาร 369,897.00 248,310.00 369,897.00 248,310.00 

 

3.1.1 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั คา่เบียประกนัชีวิต เบียประชมุและบาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ สาํหรบัปี

สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร มีรายการดงันี: 

  
บาท 

 
 สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

ผลประโยชนร์ะยะสนั  14,885,000.00  12,680,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  -  - 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน  -  - 

รวม  14,885,000.00  12,680,000.00 
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3.2 ลูกหนีอ ืน  – บุคคลและกิจการทเีกียวข ้องกัน  ประกอบดว้ย: 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
บร ิษัทย่อย:  

       
เงินทดรองจ่าย:         

บรษัิทแอคคิวฟาสแลบ็ เซ็นเตอร์
จาํกดั 

-  -  66,111.46  144,349.50 

รวม  -  -  66,111.46  144,349.50 

กิจการทเีกียวขอ้ง         

คา่บรกิาร         

โรงพยาบาลองครกัษ ์  12,331.00  82,925.00  12,331.00  82,925.00 

รวม  12,331.00  82,925.00  12,331.00  82,925.00 

รวมลกูหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้ง  12,331.00  82,925.00  78,442.46  227,274.50 

 

3.3 เงนิใหก้ ู้ยมืระยะสัน-กิจการทเีกยีวข ้องกัน  ประกอบดว้ย: 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
บร ิษัทย่อย:  

       
บรษัิทแอคคิวฟาสแลบ็ เซ็นเตอร์     -       -  8,000,000.00  13,000,000.00 

รวม  -  -  8,000,000.00  13,000,000.00 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562และ 2561 มีรายละเอียดดงันี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินสดในมือ  583,562.00  407,488.00  519,072.00  330,821.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์
และกระแสรายวนั 

78,061,265.21  15,464,703.75  72,760,769.86  12,421,127.68 

รวม  78,644,827.21  15,872,191.75  73,279,841.86  12,751,948.68 

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์มีอตัราดอกเบียรอ้ยละ 0.375 ตอ่ปี 

5. เงนิลงทุนระยะสัน  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561เงินลงทนุระยะสนั ประกอบดว้ยเงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน ดงันี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั  150,143,856.06 
 

91,796.63 
 

150,143,856.06 
 

91,796.63 

กองทนุเปิด เคเอม็พลสั 
 

7,852.56  7,735.98  2,517.05  2,479.68 

รวม  150,151,708.62  99,532.61  150,146,373.11  94,276.31 

6. ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561ลกูหนีการคา้ – กิจการอืน ประกอบดว้ย 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

ลกูหนีการคา้ - กิจการอืน  129,096,437.53 
 

114,986,645.13 
 

115,839,279.68 
 

93,919,384.13 

หกัคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 
 

(377,514.80)  (1,061,898.16)  (377,514.80)  (1,010,032.80) 

ลกูหนีการคา้ - กิจการอืน สทุธิ  128,718,922.73  113,924,746.97  115,461,764.88  92,909,351.33 
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ลกูหนีการคา้ – กิจการอืน ดงักลา่วจาํแนกตามอายหุนีทีคา้งชาํระดงันี 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

ตวัเงินรบั   209,274.65   879,576.38   121,254.25   551,913.38 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ   111,028,341.69   85,470,633.91   100,708,977.13   68,475,552.37 

เกินกาํหนดชาํระ:    
  

  
 

ระหวา่ง   ถึง   วนั   13,304,934.99   21,713,219.48   11,033,512.00   18,190,954.58 

ระหวา่ง  ถงึ   วนั   1,673,080.30   972,151.80   1,312,045.00   880,218.00 

ระหวา่ง  ถึง  วนั   2,503,291.10   5,711,417.00   2,285,976.50   5,630,953.00 

มากกวา่  วนั   377,514.80   239,646.56   377,514.80   189,792.80 

รวมลกูหนีการคา้ - กิจการอืน  129,096,437.53  114,986,645.13  115,839,279.68  93,919,384.13 

หกั:คา่เผือหนีสงสยัจะสญู  (377,514.80)  (1,061,898.16)  (377,514.80)  (1,010,032.80) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการอนื  -
สุทธ  ิ

 128,718,922.73  113,924,746.97  115,461,764.88  92,909,351.33 

7. ลูกหนีอนื 

ยอดคงเหลอืของลกูหนีอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561มีรายละเอียดดงันี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

คา่เบียประกนัภยัจ่ายลว่งหนา้  330,253.63 
 

177,386.05 
 

324,468.60 
 

171,549.73 

คา่ใชจ้่ายลว่งหนา้อืน  359,104.74  400,313.29  316,198.41  327,968.43 

ลกูหนีเงินยืมพนกังาน  1,095,000.00  651,054.75  1,044,000.00  805,633.75 

อืน ๆ  148,849.01  569,752.65  148,849.01  37,028.50 

รวม  1,933,207.38  1,798,506.74  1,833,516.02  1,342,180.41 
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8. วัสดุสินเปลืองคงเหลือ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561มีรายละเอยีดดงันี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

วสัดทุางการแพทย ์  4,347,076.25 
 

5,997,763.30 
 

4,135,938.51 
 

5,754,130.30 

ยาและเวชภณัฑ ์  628,323.40  998,563.29  628,323.40  998,563.29 

อปุกรณท์างการแพทยส์าํรอง-         

    - และเครอืงแบบพนกังาน  36,056.41  8,689.65  36,056.41  8,689.65 

วสัดสุินเปลอืงสาํนกังาน 
 

1,192,898.93  565,531.68  1,192,898.93  565,531.68 

รวม  6,204,354.99  7,570,547.92  5,993,217.25  7,326,914.92 

 

9. สินทร ัพยห์มุนเวียนอ ืน 

ยอดคงเหลอืของสินทรพัยห์มนุเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561มีรายละเอียดดงันี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

ภาษีซือ  53,160.44 
 

121,262.66 
 

- 
 

- 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายลว่งหนา้  6,177,554.08  2,646,961.07  5,280,337.71  2,646,961.07 

ภาษีนิติบคุคลอยู่ระหวา่งขอคืน 
 

5,442,032.83  2,795,071.77  5,442,032.84  2,795,071.77 

รวม  11,672,747.35  5,563,295.50  10,722,370.55  5,442,032.84 
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10. เงนิฝากทมีีภาระผูกพ ัน  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561บรษัิทฯ มีเงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั ดงันี; 

 
บาท 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

คาํประกนัวงเงินบตัรเติมนาํมนั 500,000.00  500,000.00 

คาํประกนัสาธารณปูโภคทีคลินิก 159,250.00  159,250.00 

คาํประกนัเป็นตวัแทนขายบตัรเครดิต -  100,000.00 

คาํประกนัฉีดวคัซีน 139,150.50  139,150.50 

คาํประกนัคา่วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3,000,000.00  - 

รวม 3,798,400.50  898,400.50 

11. เงนิลงทุนในบร ิษัทย่อย 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561– ประกอบดว้ย 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 ทนุทีออก   เงินปันผลรบั 
 และ สดัสว่นของการถือหุน้ วิธีราคาทนุ ในระหวา่งปีสินสดุวนัที 
 ชาํระแลว้  31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บรษัิท ลา้นบาท รอ้ยละ รอ้ยละ บาท บาท บาท บาท 

บรษัิท แอคคิวฟาส -         
   - แลบ็ เซ็นเตอร ์จาํกดั 3.00 99.99 99.99 3,000,000 3,000,000 - - 
หัก   ค่ า เผื อการด้อยค่ า เงิน
ลงทนุ 

   - - - - 

สทุธิ    3,000,000 3,000,000 - - 
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12. ทดีนิ  อาคาร  และ อุปกรณ ์– สุทธ ิ 

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 งบการเงินรวม     (หน่วย:บาท) 

 ทีดิน   
อาคาร และสว่น

ปรบัปรุงสิงปลกูสรา้ง   
 อปุกรณก์ารแพทย์
และหอ้งปฏิบตัิการ    

 เครอืงมือเครอืงใช้
สาํนกังาน    

 เครอืงตกแตง่
สาํนกังาน     ยานพาหนะ  

 สินทรพัย์
ระหวา่งทาํ 

 

รวม 
ราคาทนุ                

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
30,507,024.7

6 

 
84,979,069.21 

 
124,757,560.72 

 
5,695,911.04 

 
10,962,644.94 

 
14,735,113.27  319,250.00  271,956,573.94 

ซือเพิม - 
 

228,306.13 
 

7,049,314.75 
 

1,317,823.40 
 

786,615.01 
 

3,830,000.00  9,417,392.72  22,629,452.01 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  (2,837,592.00)  -      (2,837,592.00) 

โอน 
-  2,634,879.26  5,000,000.00  -  -  -  (7,634,879.26

) 
 - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 
30,507,024.7

6  87,842,254.60  136,806,875.47  7,013,734.44  11,749,259.95  15,727,521.27 
 

2,101,763.46 
 

291,748,433.95 

คา่เสือมราคาสะสม            
 

 
 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -  (8,330,809.12)  (99,252,954.94)  (2,143,826.89)  (8,403,055.05)  

(13,964,989.6
4) 

 
- 

 (132,095,635.6
4) 

คา่เสือมราคาสาํหรบัปี -  (4,258,989.52)  (10,468,826.53)  (1,177,905.09)  (1,325,979.84)  (736,864.42)  -  (17,968,565.40) 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  2,759,276.19  -  2,759,276.19 

โอน -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  (12,589,798.64)  (109,721,781.47)  (3,321,731.98)  (9,729,034.89)  

(11,942,577.8
7) 

 
- 

 (147,304,924.8
5) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ     (หน่วย:บาท) 

 ทีดิน  

อาคาร และสว่น
ปรบัปรุงสิงปลกู

สรา้ง  
อปุกรณก์ารแพทย์
และหอ้งปฏิบตัิการ  

เครอืงมือเครอืงใช้
สาํนกังาน  

เครอืงตกแตง่
สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 สินทรพัย์
ระหวา่งทาํ 

 รวม 

ราคาทนุ                

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 30,507,024.76  84,979,069.21  93,742,767.14  5,285,470.73  9,537,095.30  13,381,188.04  319,250.00 
 237,751,865.18 

ซือเพิม -  228,306.13  551,242.25  1,276,323.40  638,403.80  3,830,000.00  9,417,392.72 
 15,941,668.30 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  
(2,837,592.00

) 
 - 

 (2,837,592.00) 

โอน -  2,634,879.26  5,000,000.00  -  -  -  (7,634,879.26)  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76  87,842,254.60  99,294,009.39  6,561,794.13  10,175,499.10  14,373,596.04  2,101,763.46 
 250,855,941.48 

            
  

  
คา่เสือมราคาสะสม            

  
  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -  (8,330,809.12)  (76,044,431.40)  (2,052,304.36)  (7,267,947.40)  (12,611,066.41)  - 
 (106,306,558.69) 

คา่เสือมราคาสาํหรบัปี -  (4,258,989.52)  (6,525,354.00)  (1,092,314.29)  (1,185,854.01)  (736,864.42)  - 
 (13,799,376.24) 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  2,759,276.19  -  2,759,276.19 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี            
 

 
 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
30,507,024.7

6  76,648,260.09  25,504,605.78  3,552,084.15  2,559,589.89  770,123.63 
 

319,250.00 
 

139,860,938.30 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 
30,507,024.7

6  75,252,455.96  27,085,094.00  3,692,002.46  2,020,225.06  3,784,943.40 
 

2,101,763.46 
 

144,443,509.10 
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โอน -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  (12,589,798.64)  (82,569,785.40)  (3,144,618.65)  (8,453,801.41)  (10,588,654.64)  - 
 (117,346,658.74) 

มลูคา่สทธิตามบญัชี            
  

  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 30,507,024.76  76,648,260.09  17,698,335.74  3,233,166.37  2,269,147.90  770,121.63  319,250.00  131,445,306.49 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76  75,252,455.96  16,724,223.99  3,417,175.48  1,721,697.69  3,784,941.40  2,101,763.46 
 133,509,282.74 
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คา่เสือมราคา สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม2562 และ 2561 แสดงไวใ้น ตน้ทนุขาย และคา่ใชจ้่ายในการบริหาร ดงันี 

  บาท 

  
งบการเงินรวม 
สาํหรบัปี สินสดุ 
วนัที  ธนัวาคม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปี สินสดุ 
วนัที  ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 

ตน้ทนุขาย  10,451,271.75  11,062,394.83  6,507,799.22 
 

7,153,178.55 

คา่ใชจ้่ายขายและบรหิาร  7,517,293.65  6,978,601.33  7,291,577.02 
 

6,786,018.02 

รวม  17,968,565.40  18,040,996.16  13,799,376.24 
 

13,939,196.57 

ทีดินและอาคารจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูร้ะยะยาววงเงิน 88 ลา้นบาท และวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 11 ลา้นบาท ตามหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 8 

13. สินทร ัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธ  ิ

ยอดคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ณ วันที 3  ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มี

รายละเอียดดงันี 

 
บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที   
เพิมขนึ 

 ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน 
 

 
 

 
 

คา่ลิขสิทธิ 1,754,340.65  1,372,500.00  3,126,840.65 

คา่ระบบคอมพิวเตอรร์ะหวา่งพฒันา 1,007,300.00  1,187,300.00  2,194,600.00 

รวมราคาทนุ 2,761,640.65  2,559,800.00  5,321,440.65 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (672,059.33)  (345,348.11)  (1,017,407.44) 

สุทธ  ิ 2,089,581.32  2,214,451.89  4,304,033.21 
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14. เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ  

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 3  ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

   งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วงเงิน (ลา้นบาท)  ยอดคงเหลือ (บาท) 

   ณ วนัที   ณ วนัที 

   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบีย (%)  2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR  11  11  -  11,049,830.30 
 

ในวนัที 20 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสญัญาเบิกเงินเกินบญัชีกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง วงเงิน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย

รอ้ยละ เอ็ม โอ อาร ์ โดยมีโฉนดทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้งเป็นหลกัประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ

กรรมการท่านหนงึ คาํประกนัเต็มวงเงิน  

ในวนัที 24 ตลุาคม 2561 บริษัทฯ มีการเพิมวงเงินเบิกเกินบญัชีอีก 6 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีทงัสิน 11 ลา้น

บาท โดยใชห้ลกัประกนัเดิม 

 

15. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอ ืน  

ยอดคงเหลือของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หนีการคา้  36,517,300.34  26,032,537.49  34,499,129.72  22,976,933.35 

เจา้หนีอืน    
  

  
 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  10,181,891.52  5,601,034.84  9,152,651.85  4,681,176.68 

รายไดร้บัลว่งหนา้  408,939.44  553,279.29  380,475.44  550,396.54 

อืน ๆ  18,580,550.85  2,062,568.25  18,479,756.85  1,673,741.09 

รวมเจา้หนีอืน  29,171,381.81  8,216,882.38  28,012,884.14  6,905,314.31 

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื   65,688,682.15  34,249,419.87  62,512,013.86  29,882,247.66 

 

 

 

 



บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานประจาํปี 2562 |   160 

 

 

 

16. หนีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

บริษัทฯ มีเจา้หนีสญัญาเช่าการเงิน ซึงประกอบดว้ยสญัญาเช่า  สญัญาเพือจัดหา เครืองถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ และ
เครอืงมือตรวจวดัสิงแวดลอ้ม สาํหรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเชา่เป็นรายเดือนรวม 60 งวด  48 งวด และ 
36 งวด ตามลาํดบั 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 บาท  

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8,865,707.35  724,390.00  4,005,764.35  724,390.00 

หกั: ดอกเบียรอการตดับญัชี (868,980.63)  (119,815.81)  (414,493.32)  (119,815.81) 

รวม 7,996,726.72  604,574.19  3,591,271.03  604,574.19 

หกั: สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า
การเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

  
 

   
 

(2,428,722.95)  (114,137.12)  (924,492.00)  (114,137.12) 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน- สทุธิ 5,568,003.77  490,437.07  2,666,779.03 490,437.0

 

รายละเอียดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีดงันี 

 

 บาท  

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ดอกเบยี   ดอกเบยี  

 เงินตน้ รอตดัจ่าย รวม เงินตน้ รอตดัจ่าย รวม 

ถึงกาํหนดการจ่าย       

-ภายในหนงึปี   2,428,722.95 450,408.85 2,879,131.80 114,137.12 44,436.88 158,574.00 

-เกินหนงึปีแตไ่ม่ 5,568,003.77 418,571.78 5,986,575.55 490,437.07 75,378.93 565,816.00 

รวม 7,996,726.72 868,980.63 8,865,707.35 604,574.19 119,815.81 724,390.00 
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 บาท  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ดอกเบยี   ดอกเบยี  

 เงินตน้ รอตดัจ่าย รวม เงินตน้ รอตดัจ่าย รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

-ภายในหนงึปี   924,492.00 187,387.80 1,111,879.80 114,137.12 44,436.88 158,574.00 

-เกินหนงึปีแตไ่ม่เกินหา้ปี 2,666,779.03 227,105.52 2,893,884.55 490,437.07 75,378.93 565,816.00 

รวม 3,591,271.03 414,493.32 4,005,764.35 604,574.19 119,815.81 724,390.00 

 

ภายใตเ้งือนไขของสญัญาขา้งตน้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกทีจะซือทรพัยส์ินตามสญัญาเช่าเมือสินสดุตามสญัญาเช่า ซงึบริษัทฯ จะตอ้ง
ปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกดัตา่ง ๆ  ทีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักลา่ว 

17. หนีสินหมุนเวียนอ ืน  

ยอดคงเหลือของหนีสินหมนุเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และ มีรายละเอียดดงันี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย  1,965,080.20 
 

646,205.40 
 

1,650,623.91 
 

405,644.66 

ภาษีขาย – สทุธิ 
 

657,810.72  698,881.87  -  - 

รวม  2,622,890.92  1,345,087.27  1,650,623.91  405,644.66 

 

18. เงนิกู้ระยะยาว 

เมือวนัที 20 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดล้งนามในสญัญากูเ้งินกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาทเพือ

ซือทีดินและอาคารจากกรรมการท่านหนึง อัตราดอกเบียรอ้ยละ เอ็มแอลอาร ์ลบ 1.25 กาํหนดชาํระคืน 84 งวดเดือน โดย     

จดจาํนองทีดินและอาคารดงักลา่วเป็นหลกัประกนัเงินกู ้และมีกรรมการท่านหนงึคาํประกนัเพิมเติม 

เมือวนัที 27 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ไดล้งนามในสญัญากูเ้งินกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึง จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นจาํนวน

เงิน 26 ลา้นบาท เพือชาํระคืนเงินกู้กรรมการ  สาํหรบัคืนทุนการซืออาคารพาณิชย ์และรองรบั Core Trading Asset อัตรา

ดอกเบียรอ้ยละ เอ็มแอลอาร ์ลบ 1.50 กาํหนดชาํระคืน 60 งวดเดือน และ บรษัิทฯ ย่อย ไดล้งนามในสญัญากูเ้งินกบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหนึง เป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท เพือชาํระคืนเงินกูก้รรมการ อตัราดอกเบียรอ้ยละ เอ็มแอลอาร ์ลบ 1.50 กาํหนด

ชาํระคืน 60 งวดเดือน โดยจดจาํนองทีดินโฉนดเลขที 5025750258 และ 50259 พรอ้มสิงปลูกสรา้งอืนบนทีดินดังกล่าวเป็น

หลกัประกนัเงินกู ้และ ดาํเนินการใหก้รรมการเป็นผูค้าํประกนัสินเชือต่อธนาคารในการชาํระหนีตามสญัญา รวมทงัดาํเนินการ
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ใหจ้ัดหาหนังสือคาํประกันของบรรษัทประกันสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และต่ออายุหนังสือคาํประกันดังกล่าวตลอด

ระยะเวลาทีบรษัิทฯ ยงัมีภาระหนีตามสญัญา 

เมือวนัที 24 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมด และ ปลดภาระการจดจาํนองทีดิน และอาคาร จงัหวดั.ชลบุร ี

และ จงัหวดั.ระยอง จาํนวน  โฉนด ตามหลกัประกนัเงินกู ้รว่มทงัปลดภาระในการคาํประกนัของกรรมการท่านหนึง โดยแลว้

เสรจ็ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร มีดงันี 

  
บาท 

การเปลียนแปลง  
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

ยอดคงเหลอืตน้งวด  70,938,367.67  52,509,592.86  69,067,385.06  52,509,592.86 

บวก เงินกูย้ืม  -  28,000,000.00  -  26,000,000.00 

หกั ชาํระคืน  (70,938,367.67)  (9,571,225.19)  (69,067,385.06)  (9,442,207.80) 

ยอดคงเหลอื สนิงวด  -  70,938,367.67  -  69,067,385.06 

หกั สว่นทีครบกาํหนด-         

-ชาํระภายในหนงึปี  -  (13,532,559.90)  -  (13,137,501.11) 

เงินกูย้ืมระยะยาว-สทุธิ  -  57,405,807.77  -  55,929,883.95 

 

19. ทุนเร ือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าห ุน้สามัญ 
จาํนวนหุน้สามญั ทนุชาํระแลว้และสว่นเกิน (สว่นตาํ) มลูคา่หุน้สามญัของบรษัิทฯ มีการเปลียนแปลงดงันี 

รายการ  จาํนวนหุน้ (หุน้)  จาํนวนเงิน (บาท) 
หุน้สามัญจดทะเบยีน      

8 กรกฎาคม 39 -จดทะเบียนบรษัิท  50,000  5,000,000 

12 มีนาคม 2558 – เพิมทนุ  8,304  830,400 

12 กนัยายน 2560 - เพิมทนุ  741,696  74,169,600 

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถนุายน 2561 –ลดมลูคา่หุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

21 มิถนุายน 2561 - เพิมทนุ  55,000,000  27,500,000 

                            รวม  215,000,000  107,500,000 

หุน้สามัญทอีอกชาํระแล้ว     
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8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบรษัิท  50,000  5,000,000 

12 มีนาคม 2558 – เพิมทนุ  8,304  830,400 

12 กนัยายน 2560  - เพิมทนุ  741,696  74,169,600 

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถนุายน 2561 – ลดมลูคา่หุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

23 ธนัวาคม 2562 - เพิมทนุ  55,000,000  27,500,000 

  215,000,000  107,500,000 

 

 เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2561 ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัเรอืงทีสาํคญัดงันี 

1) อนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.

2535 

2) อนมุติัการเปลียนแปลงมลูค่าหุน้สามญัของบรษัิทฯ จากเดิมทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท จาํนวน 800,000 หุน้ เป็นหุน้ละ 

0.50 บาท จาํนวน 160,000,000 หุน้ 

3) อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทฯ (หลังจากลดมูลค่าหุน้) จากทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (หุ้น

สามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 107,500,000 บาท (หุน้สามัญ 

215,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน 55,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 

บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครงัแรก 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั เปลียนแปลงมลูค่าหุน้ และเพิมทนุ โดยจดทะเบียนต่อกระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 21 มิถนุายน 2561  

 ในระหวา่งวนัที 18 ถึง 20 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิมทนุในสว่นทีจะเสนอขายแก่ประชาชนทวัไปเป็น

จาํนวน 55,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซงึขายในราคาหุน้ละ 6 บาท คิดเป็นเงินจาํนวนรวม 330 ลา้นบาท 

ซงึบรษัิทฯไดร้บัชาํระเงินคา่หุน้เพิมทนุดงักลา่วแลว้ทงัจาํนวนในวนัที 23 ธนัวาคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนการเพิมทนุชาํระ

แลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 23 ธนัวาคม 2562 

 หุน้สามญัของบรษัิทฯเรมิทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมือวนัที 26 ธนัวาคม 2562 

 ทงันี ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุดงักล่าว ทาํใหบ้ริษัทมีส่วนเกินมลูค่าหุน้ 302.50 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง

กับการเสนอขายหุน้ดังกล่าวเป็นจาํนวน 39.81 ลา้นบาท ซึงบริษัทฯไดแ้สดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ ณ วันที 31 

ธนัวาคม 2562 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัคงเหลือ 262.69 ลา้นบาท 

 

20. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
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จนกว่าทุนสารองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผล  

ในระหวา่งปี 2562 บรษัิทฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมจาํนวนเงิน 4.38 ลา้นบาท  

 

21. เงนิปันผล 

เมือวนัที 8 มีนาคม 2561 ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ มีมติอนมุติัใหจ้่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2560  ในอตัราหุน้ละ 22.50 บาท หรอืคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 18 ลา้นบาท ซงึไดจ้่ายและบนัทกึบญัชีแลว้ในไตรมาส 1/2561 

เมือวนัที 4 สิงหาคม 2562 ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัที 3/2562 มีมติอนมุติัใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไร

สะสม ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.0938 บาท หรอืคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 15 ลา้นบาท ซงึไดจ้่ายและบนัทกึ

บญัชีแลว้ในไตรมาส 3/2562 

 

22. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สทุธิทางภาษีโดยการนาํรายการทีมิใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่ ว น ที ได้ รับ ก า รล ด ห ย่ อ น ห รื อ ย ก เว้น ภ า ษี ม าบ วก ห รื อ หั ก ต า ม ห ลั ก เกณ ฑ์ แ ห่ งป ระ ม วล รัษ ฎ าก รแ ล้ ว 

อตัราทีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2562 และ 2561 ในอตัรารอ้ยละ 20 ตามลาํดบั และอตัราทีใชใ้นการคาํนวณ

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัรารอ้ยละ 20 

22.1 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปีสินสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

 
2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั  756,903.90  4,252,612.18  -  2,128,364.03 

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (398,714.40)  (41,472.03)  (357,934.00)  (15,033.40) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดที้แสดงในงบกาํไร (ขาดทนุ)  358,189.50  4,211,140.15  (357,934.00)  2,113,330.63 

 

22.        รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคณูของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใชส้าํหรบัปี 

สินสดุวนัที 1 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 สาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

กาํไรทางบญัชีกอ่นหกัรายไดที้ไม่เสียภาษี 10,856,760.74  18,277,773.34  7,363,166.68  8,019,307.75 

หกั   รายไดที้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้        
คา่ใชจ้่ายในการออกหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนทีบนัทกึเขา้
สว่นเกินทนุ  (39,809,266.81) 

 
- 

 
(39,809,266.81) 

 
- 

กาํไรทางบญัชีกอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (28,952,506.07)  18,277,773.34  (32,446,100.113)  8,019,307.75 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีเงินได ้ % 698,718.80  3,655,554.67  -  1,603,861.55 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (398,714.40)  (41,472.03)  (357,934.00)  (15,033.40) 

ผลกระทบทางภาษีทีไม่สามารถนาํมาหกัในการคาํนวณกาํไรเพือเสียภาษี;       

     - คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้ม 58,185.10  597,057.51  -  524,502.48 

(รายได)้คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดที้แสดงอยู่ใน-    งบกาํไร(ขาดทนุ 358,189.50  4,211,140.15  (357,934.00)  2,113,330.63 

22.3 องคป์ระกอบของสินทรพัยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี             

คา่เผือหนีสงสยัจะสญู  261,652.96  211,977.31  261,652.96  202,006.56 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 1,333,257.95  984,219.20  1,176,313.80  878,026.20 

รวม  1,594,910.91  1,196,196.51  1,437,966.76  1,080,032.76 

  บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             
ผล(กาํไร) ขาดทนุ จากการประมาณ
การ ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  639,894.00 

 
639,894.00 

 
607,034.40 

 
607,034.40 

รวม  639,894.00  639,894.00  607,034.40  607,034.40 
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23. ภาระผูกพ ันผลประโยชนพ์นักงาน  

การเปลียนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ2561 มีดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ธนัวาคม    ธนัวาคม    ธนัวาคม    ธนัวาคม  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  
4,921,096.00 

  
5,693,035.00 

  
4,390,131.00 

 

5,276,060.00ณ วนัตน้งวด    

ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนัและตน้ทนุดอกเบีย 1,695,340.00  1,795,035.00  1,491,438.00  1,646,096.00

ตน้ทนุบรกิารในอดีต -  632,496.00  -  503,147.00

ผล(กาํไร) ขาดทนุ จากการประมาณการ  
- 

 
(3,199,470.00) 

 
- 

 
(3,035,172.00)

- ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั    

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัสินงวด 6,616,436.00  4,921,096.00  5,881,569.00  4,390,131.00

คา่ใชจ้่ายทีรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 บาท 

 สาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 1,558,596.00  1,660,011.00  1,373,818.00  1,523,284.00 

ตน้ทนุดอกเบีย 136,744.00  135,024.00  117,620.00  122,812.00 

รวม 1,695,340.00  1,795,035.00  1,491,438.00  1,646,096.00 

บริษัทฯ ไดว้่าจา้งนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยในการคาํนวณตามมาตรฐานการบญัชีกาํหนดโดยขอ้สมมติในการประมาณการตาม

หลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีสาํคญัทีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหนีสินภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 

ตามทีมี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานเพิมค่าชดเชย ใหก้บัลกูจา้งทีลาออกมีอายงุานครบ 20 ปีขึนไปไดค้า่ชดเชย 400 วนั โดยขอ้สมมติใน

การประมาณตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใชก้ารคาํนวณ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปนี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

อตัราคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัราการเพิมขนึของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัสว่นของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-28.00 %  0-28.00 % 
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อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัทีนาํมาวิเคราะหค์วามอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ

เพิมขึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอืนไม่เปลียนแปลง ซงึผลกระทบของการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวจากการ

เปลียนแปลงในขอ้สมมติุทีเกียวขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ทีอาจเป็นไปได ้อย่างสมเหตสุมผล สาํหรบัปี2562 มีดงันี 

- ถา้อตัราคิดลดเพิมขนึ(ลดลง)รอ้ยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะลดลง 0.45 ลา้นบาท(เพิมขนึ 0.52 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนเพิมขึน (ลดลง) รอ้ยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะเพิมขึน 0.56 ลา้นบาท (ลดลง 

0.49 ลา้นบาท) 

- ถา้พนกังานอายยุืนขนึ (สนัลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะเพิมขนึ 0.02 ลา้นบาท (ลดลง 0.02 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้ มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ไดค้าํนวณโดยการใช้

วิธีเดียวกนักบัทีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานทีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

เมือวนัที 13 ธันวาคม 2561 ทีประชมุสภานิติบญัญัติแห่งชาติไดใ้หค้วามเห็นชอบรา่งพระราชบญัญัติ คุม้ครองแรงงานโดยมี

สาระสาํคญัคือการปรบัเพิมอตัราค่าชดเชยใหก้บัลกูจา้งทีทาํงานตงัแต่ 20 ปีขึนไปใหไ้ดค้่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั 

เป็น 400 วนั  ซงึไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือวนัที 5 เมษายน 2562   บริษัทฯ  ไดแ้กไ้ขโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงาน  เพือใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติดงักล่าว  จึงมีผลทาํใหป้ระมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงานของ

บริษัทฯ ณ  วันที  ธันวาคม   เพิมขึนเป็นจํานวนเงิน 632,496 บาท ทังนีบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงดงักลา่วโดยรบัรูต้น้ทนุบรกิารในอดีตเป็นคา่ใชจ้่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทนุของปี 2561 แลว้  

24. ข ้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน  

กลุ่มบริษัทไดน้าํเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานดาํเนินงาน

พิจารณาจากระบบการบรหิารจดัการและโครงสรา้งการรายงานทางการเงินภายในทีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสงูสดุ

ดา้นการดาํเนินงานของบรษัิทเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบกิจการในส่วนงานดาํเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร ์และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์

สิงแวดลอ้ม โดยมีสว่นงานทางภมิูศาสตรเ์ดียวในประเทศไทย 
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กาํไรขาดทนุ จาํแนกตามสว่นงานสาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 
งบการเงินรวม (บาท) 

 
สาํหรบัปี สินสดุวนัที 

 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 
โรงพยาบาล ตรวจวิเคราะห ์  โรงพยาบาล ตรวจวิเคราะห ์  

 อาชีวะเวชศาสตร ์ สิงแวดลอ้ม รวม อาชีวะเวชศาสตร ์ สิงแวดลอ้ม รวม 

รายได้: 
      

รายไดจ้ากการบริการ 286,701,659.00 47,224,479.68 333,926,138.68 262,547,578.01 57,706,263.04 320,253,841.05 

ตน้ทนุขาย (200,065,702.29) (34,682,023.33) (234,747,725.62) (179,078,405.22) (37,225,936.90) (216,304,342.12) 

กาํไรขนัตน้ 86,635,956.71 12,542,456.35 99,178,413.06 83,469,172.79 20,480,326.14 103,949,498.93 

คา่ใชจ้่ายในการขาย   (19,659,649.09) 72) .40) (17,114,223.76) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร   (67,525,332.43) 40) .84) (67,668,625.85) 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ           

จากการดาํเนินงาน   11,993,431.54   19,166,649.32 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายอืน    
  

 

รายไดอื้น   2,685,157.38 .01  813,239.65  2,661,648.57 

ตน้ทนุทางการเงิน   (3,821,828.18) .63) .41) (3,550,524.55) 

กาํไรสทุธิก่อนภาษี   10,856,760.74 .95  ,572.82  18,277,773.34 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้   (358,189.50) )  (595,683) (4,211,140.15) 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ   10,498,571.24 .09  
 

14,066,633.19 

 

24.1 สินทรพัยแ์ยกตามสว่นงาน 

 
บาท 

  

 
โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร ์ ตรวจวิเคราะหสิ์งแวดลอ้ม งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทร ัพย  ์- สุทธ ิ 
      

อาคารและอปุกรณ ์ 132,306,431.99 130,325,358.47 10,934,226.36 8,415,631.81 143,240,658.35 138,740,990.28 

สินทรพัยส์่วนกลาง 1,202,850.75 1,119,948.02 - - 1,202,850.75 1,119,948.02 

รวมสินทร ัพย  ์ 133,509,282.74 131,445,306.49 10,934,226.36 8,415,631.81 144,443,509.10 139,860,938.30 
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24.2 ขอ้มลูเกียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในระหว่างปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวน  ราย จาํนวนเงินรวม
ประมาณ 96,739,230 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 29 ของรายไดร้วม 

 

25. ค่าใช ้จ่ายตามลักษณะ 

คา่ใชจ้่ายสาํคญั ๆ สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ซงึจาํแนกตามลกัษณะไดด้งันี 

 

บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2562  2561  2562  2561 

คา่ใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน 104,029,602.36  103,321,516.60  85,088,382.15  82,870,945.80 

คา่แพทยแ์ละค่าพยาบาล 40,306,129.00  39,283,983.09  40,306,129.00  39,283,983.09 

วสัดทุางการแพทย,์ ยาและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดสิุนเปลืองใชไ้ป 76,183,849.15  64,244,732.32  73,413,871.22  61,457,209.26 

คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,313,913.51  18,163,437.47  14,144,724.35  14,061,637.88 

 

26. ภาระผูกพ ันและหนีสินทอีาจเกดิข ึน  

26.1 ภาระผูกพ ันเกียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเงนิกู ้

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าใชร้ถ เครอืงคอมพิวเตอรแ์ละเครอืงใชส้าํนกังานซงึ

ตอ้งจ่ายคา่บรกิารในอนาคต ดงัต่อไปนี :- 

 
บาท 

 
บรษัิทฯ  บรษัิทย่อย  รวม 

ระยะเวลา 
 

 
 

 
 

ไม่เกิน 1 ปี 4,945,349.00  2,083,200.00  7,028,549.00 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 5,719,515.94  2,074,300.01  7,793,815.95 

มากกวา่ 5 ปี -  -  - 

รวม 10,664,864.94  4,157,500.01  14,822,364.95 
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26.2 คดคีวาม 

26.2.1. คดีของศาลแรงงานกลาง คดีแพ่งหมายเลขดาํที ๑๓๘/๒๕๖๑ ระหวา่งพนกังานท่านหนงึ โจทก ์กบั บรษัิท โรงพยาบาล

อินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั จาํเลย ซงึโจทกไ์ดย้ืนฟ้องบรษัิทฯ เมือวนัที 1  มกราคม 2561 โดยโจทกไ์ดย้ืน

ฟ้องเรยีกเงินคา่สนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้ จาํนวนเงิน 43,000 บาท คา่เสียหายในการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 

จาํนวนเงิน 240,000 บาท พรอ้มดอกเบยีรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสรจ็แก่โจทก ์ และเรยีกเงิน

คา่ชดเชยจาํนวนเงิน 240,000 บาท พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ 15 ตอ่ปี จนกวา่จะชาํระเสรจ็ รวมเป็นเงินทีโจทกฟ้์องเรยีกเงิน

จากบรษัิทเป็นเงนิจาํนวนทงัสิน 523,000 บาท ศาลมีคาํพิพากษาเมือวนัที 9 พฤศจกิายน 2561 ใหบ้รษัิทฯ จ่ายสินจา้ง

แทนการบอกกลา่วลว่งหนา้ 43,000 บาท คา่เสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 240,000 บาท และคา่ชดเชย 240,000 

บาท โดยบรษัิทฯ ไดย้ืนคาํอทุธรณ ์ เมือวนัที  ธนัวาคม  และอทุธรณด์งักลา่วเป็นการโตแ้ยง้การรบัฟัง

พยานหลกัฐานของศาลแรงงานกลาง อนัเป็นขอ้เท็จจรงิซงึหา้มมิใหอ้ทุธรณ ์ ตอ่มาบรษัิทฯ ไดย้ืนฎีกาเมือวนัที 19 

กนัยายน 2562 คดีอยู่ในชนัพิจารณาของศาลฎีกาวา่จะใหฎี้กาหรอืไม่ และ เมือวนัที 20 มกราคม 2563 ศาลฎีกาไม่รบั

ฎีกา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งชาํระคา่เสยีหายทงัหมดพรอ้มดอกเบีย และไดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปี 2562 แลว้ 

26.2.2. คดีแพ่งหมายเลขดาํที พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหวา่งนางสาวพชัรนิทร ์ อคัรพลสกลุ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนชั

ชา อคัรพลสกลุ โจทก ์กบั นายฐาปกรณ ์ เหลา่พร ลกูจา้งของบรษัิท จาํเลยที  และ บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั 

แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) นายจา้ง จาํเลยที  ซงึนายฐาปกรณ ์เหลา่พร ไดข้บัรถไปชน เด็กหญิง พรนชัชา อคัรพล

สกลุ ถึงแก่ความตาย และโจทกไ์ดย้ืนฟ้องบรษัิทฯ เมือวนัที  ธนัวาคม  ในฐานความผิด ละเมิด เรยีกคา่สินไหม

ทดแทน ทนุทรพัย ์5,697,587.70 บาท ศาลนดัไกลเ่กลีย/ชีสองสถาน ในวนัที 24 กมุภาพนัธ ์2563   

 

27. เคร ืองมือทางการเงนิ  

นโยบายการบรหิารความเสียงทางการเงนิ 

บรษัิทฯ มีความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย  อตัราแลกเปลียน และมีความเสียงจากการทีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติั

ตามสญัญา ดงันี 

27.1 ความเสียงจากอัตราดอกเบยี 

 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต    

ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  ฝ่ายบริหารเชือว่าบริษัทไม่มีความเสียงในอัตรา

ดอกเบียทีเป็นสาระสาํคญั ดงันนั บรษัิทฯ จงึไม่ไดท้าํสญัญาเพือปอ้งกนัความเสียงดงักลา่ว 

27.2 ความเสียงจากเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ ไม่มีรายการคา้กับต่างประเทศ จึงไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

27.3 ความเสียงด้านสินเช ือ  
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 ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลกูคา้หรอืคูส่ญัญาไม่สามารถชาํระหนีแก่บรษัิทตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือ

ครบกาํหนด ฝ่ายบริหารไดวิ้เคราะหฐ์านะทางการเงินของลกูคา้อย่างสมาํเสมอ และเชือวา่ไม่มีความเสียงจากสินเชือ

ทีเป็นสาระสาํคัญ  อย่างไรก็ตามจาํนวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวนที

ครอบคลมุผลเสียหายทีอาจเกิดขนึจากการเก็บหนีไม่ไดแ้ลว้ 

27.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 บริษัทฯ มีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกิจการและเพือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

27.5 เคร ืองมือทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
 บาท 

 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทนุ 
 มลูคา่ยติุธรรม  

รวม 

 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3  

31 ธ ันวาคม 2562 
 

 
   

 
 

สินทร ัพยห์มุนเวียน  
 

 
   

 
 

เงินลงทุนชัวคราว 
 

 
   

 
 

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุ 150,151,708.62  150,151,708.62 - -  150,151,708.62 

รวม 150,151,708.62  150,151,708.62 - -  150,151,708.62 

        
  บาท 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทนุ 
 มลูคา่ยติุธรรม  

รวม 

 
 ระดบั 1   ระดบั 2  ระดบั 3   

31 ธ ันวาคม 2562 
 

 
   

 
 

สินทร ัพยห์มุนเวียน  
 

 
   

 
 

เงินลงทุนชัวคราว 
 

 
   

 
 

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุ 150,146,373.11  150,146,373.11 - -  150,146,373.11 

รวม 150,146,373.11  150,146,373.11 - -  150,146,373.11 

มลูค่าของเงินลงทุนชวัคราวของกลุ่มบริษัทถูกประเมินเป็นระดบั ของลาํดบัชันมลูค่ายุติธรรม เนืองจากเงินลงทนุชัวคราว

ดงักลา่วมีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคลอ่ง 
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28. การอนุมัตงิบการเงนิ  

งบการเงินนีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ เมือวนัที 2  กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

 

 


