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วิสัยทัศน
โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ และบริษัทฯ
ในเครือจะเปนผูนําการใหบริการ การตรวจสุขภาพอาชีว
เวชศาสตร และตรวจทางดานสุขศาสตร อุตสาหกรรม
แบบครบวงจรนอกสถานที่ ที่ครอบคลุมการใหบริการ
ทั่วประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
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คานิยม
ถูกตอง รวดเร็ว ประทับใจ

พันธกิจ
ตอบสนองความต องการของลู กคา ดวยบริการที่ มีคุณภาพ ถูกตอ ง
รวดเร็ว แมนยํา เปนไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อใหลูกคา
เลือกใชบริการโรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ และบริษัทฯ ในเครือเปนอันดับแรก ยังนําเทคโนโลยีชั้นสูง
นวัตกรรมทางการแพทยดานการตรวจสุขภาพ และนวัตกรรมการตรวจสุขศาสตรอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันสูงสุดทั้งผูรับและผูใหบริการตรวจสุขภาพ

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
จากประสบการณการใหบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกวา 20 ป จะนําหลักวิชาการและประสบการณ พรอม
ทั้งเทคโนโลยีมาผสมผสานใหเกิดคุณคาในการตรวจสุขภาพและสุขศาสตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
ดั่งคํามั่นที่วา “ คุณธรรมนําวิชาการ เชี่ยวชาญดาน อาชีวะอนามัย “ เพื่อใหเปนโรงพยาบาลดานการตรวจสุขภาพอาชีว
เวชศาสตรแ ละตรวจทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ชั้ นนํา ที่มีผู รับบริการตรวจสุ ขภาพนอกสถานที่ ที่มากที่สุ ดใน
ประเทศไทย

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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สารจากประธานกรรมการ
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยมี จํ า นวนประชากรมากขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบจากอดีตเมื่อป พ.ศ. 2553 มีจํานวนราว 65 ลา นคนเศษ
จนถึ งป จจุ บัน พ.ศ. 2561 มี จํา นวนราว 67 ล านคน และในจํ านวนที่
เพิ่มขึ้นนี้เปนผูสูงอายุ (มากกวา 65 ปขึ้นไป) จากอยูที่รอยละ 8.9 ใน
พ.ศ. 2553 คาดการณวาจะสูงถึงรอยละ 19.5 ในป พ.ศ. 2573 ซึ่งเปน
สภาวการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก นั่ น คื อ เรากํ า ลั ง ก า วเข า สู โ ลกของ
ผู สู ง อายุ อั น เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารทาง
การแพทย ที่ ทั น สมั ย พร อ มไปกั บ เทคโนโลยี ที่ เ ติ บ โตขึ้ น ตลอดจน
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและขาวสารทางสุขภาพ
ได งา ยขึ้ น ทํ าใหเ กิดองคความรู และมีการตระหนักในเรื่ องการดู แ ล
สุขภาพมากขึ้น รวมทั้งในเชิงปองกันทางดานสุขภาพ ซึ่งจําเปนตองให
ความสนใจดว ยตนเองและอยูนอกเหนือ การดูแ ลของแพทย การตรวจ
สุขภาพเชิงปองกัน (Health Check-up) จึงเขามามีบทบาทมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เติบโตควบคูกันไปใน
ชุมชนผูสูงอายุ คือเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสรางความปลอดภัยมากขึ้นใหสอดคลอง
กับการเติบโตของชุมชน
Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited ได จั ดตั้ ง ขึ้ น เมื่อ ป พ.ศ. 2539 และมี การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางบริหารงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน และเติมเต็มตอชุมชนในการเตรียมความพรอม
เขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจเปนโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางทางดานอาชีวเวชศาสตร โดยเนน
ในการใหบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ผลงานไดรับผลสําเร็จจากการจัดอันดับจาก EQA:SC ควบคูไปกับธุรกิจการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่พัฒนาจนได ISO/IEC 17025:2005 และผลสําเร็จจากการจัดอันดับEQA:SC ซึ่งทาง
บริ ษั ท ได พัฒ นาการดํ า เนิ นงานอย า งเปน รู ปธรรมที่ ชัดเจนจนเติบโต ขยายสาขาถึ ง 5 สาขาทั้ ง ในกรุง เทพฯ และ
ตางจังหวัด ตองขอขอบคุณคณะกรรมการและทีมผูบริหารตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนผลักดันใหบริษัทประสบ
ผลสําเร็จดวยดี จนสามารถนําบริษัทเขาสูระบบประเมินจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยเพื่อเตรียมความ
พรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตอไป

รศ.นพ. นิยม ละออปกษิณ
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2561

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

Page |3

Annual Report 2018

Page |4

1. รศ.นพ. นิยม ละออปกษิณ

2. น.ส. ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

- กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

3. ดร. สิทธิวัตน กํากัดวงษ

4. น.ส. ปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูมีอํานาจลงนาม)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

- กรรมการบริษัท
- รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูมีอํานาจลงนาม)
- ผูอํานวยการใหญสายการบริหารทั่วไป
- ประธานคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม
- ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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5. พล.ต. วสันต ทัพวงศ

6. นาย วโรกาส ตาปสนันทน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

7. นาย อํานาจ ประสิทธิ์ดาํ รง
- กรรมการบริษัท
- ผูอํานวยการใหญสายการตลาด
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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1. รศ.นพ. นิยม ละออปกษิณ
อายุ : 57 ป
ตําแหนง
- ประธานคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร
เมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ปริญญาโท ศัลยศาสตรออรโธปดิกส ศิริราชพยาบาล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 127/2016
ประสบการณ
- อดีตผูอํานวยการ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ คณะ
แพทยศาสตร มศว.
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
- อาจารย ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ คณะ
แพทยศาสตร มศว.
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 2 ป
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สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- 0.00
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
- ไมมี
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
- ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- ใช
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2. น.ส. ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ
อายุ : 49 ป
ตําแหนง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ
จํากัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 127/2016
ประสบการณ
- อดีตผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท โรงพยาบาล บํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
- ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 2 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ
- 0.00
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
- ไมมี
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
- ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดหุน
- ใช
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3. ดร. สิทธิวัตน กํากัดวงษ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 42 ป
ตําแหนง
- กรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร
(ผูมีอํานาจลงนาม) / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 5
-หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วบส.) รุนที่ 2
-หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial
Public Offering (IDE to IPO) รุนที่ 2
- หลักสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผูนําขั้น
ความรูชั้นสูง รุนที่ 828

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ

- ปริญญาโท สาขา Master of Business
Administration, CaliFornia State University,
Fullerton
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุนที่ 12
-หลักสูตร พัฒนาสัมพันธการบริหารทรัพยากรเพื่อการ
ปองกันประเทศ (พสท.) รุนที่ 8
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพบก
(พสบ.ทบ.) รุนที่ 16

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 127/2016
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 233/2017
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุนที่ 40/2017
- หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 25

- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองทัพเรือ
(พสบ.ทร) รุนที่ 5
- หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM)
รุนที่ 10
-หลักสูตร ความรูเบื้องตนและเทคนิคการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ศาลแขวงสมุทรปราการ
-หลักสูตร การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล
เกลี่ยขอพิพาทของผูประนีประนอมประจําศาล
ในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา ภาค 1
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-หลักสูตร The Boss รุนที่ 63 สถาบันบริหารและจิตวิทยา
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
ประสบการณ
- คูสมรส น.ส.ปรมาภรณ ปวโรจนกิจ
- อดีตผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด / ธุรกิจการเงิน
- ไมมี
-อดีตประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตํารวจตํารวจกรุงเทพมหานคร ดานสังคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดหุน
-อดีตกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุง - ใช
เทพมหานคร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
-กรรมการผูทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ / โรงพยา
บาลรัฐ
-รองประธานกรรมการ มูลนิธิการแพทยสยามบรมราช
กุมารี / มูลนิธิ
-ผูประนีประนอมประจําศาล ศาลแขวงสมุทรปราการ
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาล พระโขนง
-กรรมการดําเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพื้น
เอเชีย – แปซิฟก ประจําประเทศไทย สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ
บริษัทยอย
- ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
(ผูมีอํานาจลงนาม) บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร
จํากัด / ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 3 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- 45.06

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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2. น.ส. ปรมาภรณ ปวโรจนกิจ
อายุ : 44 ป
ตําแหนง
- กรรมการบริษัท / รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(ผูมีอํานาจลงนาม) / ผูอํานวยการใหญสายการ
บริหารทั่วไป / ประธานคณะทํางานดานความรับผิด
ชอบตอสังคม / ประธานคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ปริญญาโท Master of Business
Administration University of Wisconsin , USA.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 127/2016
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 233/2017
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุนที่ 40/2017
-หลักสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผูนํา
ขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 828
ประสบการณ
- อดีตกรรมการ บริษัท ไทยเอ็กซเซลฟูดส จํากัด
- อดีตกรรมการผูจัดการ บริษัท พี แอนด เอสซินเนอรจี จํากัด
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ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
-กรรมการ มูลนิธิการแพทยสยามบรมราชกุมารี / มูลนิธิ
-กรรมการดําเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพื้น
เอเชีย – แปซิฟก ประจําประเทศไทย สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ
-กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาล พระโขนง
บริษัทยอย
- กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร
(ผูมีอํานาจลงนาม) บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร
จํากัด / ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
- 3 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- 20.00
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
- คูสมรส ดร. สิทธิวัตน กํากัดวงษ
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
- ไมมี

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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5. พล.ต. วสันต ทัพวงศ
อายุ : 56 ป
ตําแหนง
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจ
การ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ประสบการณ
- อดีตรองเจากรมการสารวัตรทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
- ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
มณฑลทหารบกที่ 16
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 2 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- 0.00
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
- ไมมี
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป
- ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
หุน
- ใช

Annual Report 2018

6. นายวโรกาส ตาปสนันทน
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สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะ
- 0.00

อายุ : 41 ป
ตําแหนง
- กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
- ไมมี
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ไมมี
- ปริญญาโท บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
กํากับตลาดหุน
รุนที่ 134/2017
- ใช
ประสบการณ
- อดีตผูอาํ นวยการ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการผูจัดการ บริษัท แอบโซลูท ไฮจีนิคส จํากัด / ปดกิจการ
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบนั
- กรรมการผูจ ัดการ บริษัท เมดเดฟ เฮ็ลธแคร จํากัด
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 2 ป
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7. นายอํานาจ ประสิทธิ์ดาํ รง
อายุ : 40 ป
ตําแหนง
- กรรมการบริษัท / ผูอํานวยการใหญสายการตลาด /
กรรมการคณะบริหารความเสี่ยง / กรรมการคณะบริหาร
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 127/2016
ประสบการณ
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สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูส มรส
และบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะ
- 2.94
ความสัมพันธระหวางกรรมการ

-

การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง

- ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรม
กํากับตลาดหุน
- ใช

-ผูอาํ นวยการใหญสายการตลาด บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร
เมดิคัล แคร แอนด แลบ จํากัด (มหาชน) / ประกอบธุรกิจดําเนิน
กิจการโรงพยาบาลเอกชน
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบนั
บริษัทยอย

-กรรมการ บริษทั แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด / ธุรกิจตรวจ
วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 3 ป

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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8. น.ส. ศิริลักษณ ระหงษ
อายุ : 26 ป
ตําแหนง
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
- เลขานุการคณะทํางานดานความรับผิดตอสังคม
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- เลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการประธานเจาหนาที่บริหาร
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- สถาบันบริหารธุรกิจสากล หลักสูตรเลขานุการ
- หลักสูตร Thai Listed Companies Association
Fundamentals for Corporate Secretaries รุนที่ 2/2560
- หลักสูตร Thai Listed Companies Association Advances
Advances For Corporate Secretaries รุนที่ 2/2560
ประสบการณ
- เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด
- เจาหนาที่เวชระเบียน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด
- เจาหนาที่หนวยปฏิบัติการนอกสถานที่
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด
- ธุรการงานดานเอกสารและประสานงาน
บริษัท ทรัพยสิน ณ นคร จํากัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
บริษัทยอย
- เลขานุการบริษัท / เลขานุการประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ จํากัด / ธุรกิจ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัทจดทะเบียน

-

ไมมี

บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ

-

ไมมี

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

-

2 ป

สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

0.00

ความสัมพันธระหวางกรรมการ

-

ไมมี

การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง

- ไมมี
มีคุณสมบัตเิ ลขานุการบริษัทตามกฎหมาย และไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมกํากับ
ตลาดหุน
- ใช

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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คณะผูบริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2561

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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1. ดร. สิทธิวัตน กํากัดวงษ

2. น.ส.ปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูมีอํานาจลงนาม)

- ผูอํานวยการใหญสายบริหารทั่วไป
- รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูมีอํานาจลงนาม)

3. นายวิชัย เบญจพลาพร

4. น.ส.รัชนีพร มกราวุธ

- ผูอํานวยการใหญสายบัญชีการเงิน

- ผูจัดการฝายบัญชี

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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5. นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง

6. นพ. ณรงคพล หาวเจริญ

-ผูอํานวยการใหญสายการตลาด

- ผูอํานวยการใหญสายการแพทยและพยาบาล

7. พว. สุนทรี นอยนารถ
- รองผูอํานวยการสายการตลาด

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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1. นายวิชัย เบญจพลาพร

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด /
อายุ : 56 ป
ดําเนินธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- ผูอํานวยการใหญสายบัญชีการเงิน
- ไมมี
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ไมมี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
-หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 6
- 3 ป
-หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on Financial
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
Reporting Class 2/2017
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ TFRS ฉบับ
- 0.00
ปรับปรุง 2559 และฉบับปรับปรุง 2560 รุน 2/60s
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
-หลักสูตรทําความเขาใจการวัดมูลคายุติธรรมตาม TFRS 13
- ไมมี
-หลักสูตรการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุนที่ 1/60
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 93/2007
- ไมมี
-หลักสูตร Company Secretary Program
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ประสบการณ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
-อดีตผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อาดามัส อินคอรปอ
- ใช
เรชั่น จํากัด (มหาชน)
-อดีตผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บุรารัญ จํากัด
บริษัทยอย
- ผูอํานวยการใหญสายบัญชีการเงิน

www.intermedthai.com
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2. น.ส.รัชนีพร มกราวุธ
อายุ : 38 ป
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
ตําแหนง
- ไมมี
- ผูจัดการฝายบัญชี
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ไมมี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาตนทุน
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประสบการณ
- ใช
-อดีตผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร
จํากัด (มหาชน)
-อดีตผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จํากัด
-อดีตผูจัดการแผนกบัญชี โรงพยาบาลเวิลดเมดิคัลเซ็นเตอร
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
บริษัทยอย
-ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร
จํากัด / ดําเนินธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 1 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- 0.00

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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3. น.พ. ณรงคพล หาวเจริญ
อายุ : 38 ป
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
ตําแหนง
- ไมมี
- ผูอํานวยการใหญสายการแพทยและพยาบาล
การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
- ไมมี
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประสบการณ
- ใช
-อดีตแพทย วุฒิศักดิ์คลินิก
-อดีตแพทยประจําโรงงาน บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
-อดีตแพทยประจําแผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาล
พญาไท ศรีราชา
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
บริษัทยอย
-ผูอํานวยการสายงานสิ่งแวดลอม บริษัท แอคคิว ฟาส
แล็บ เซ็นเตอร จํากัด / ดําเนินธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
- ไมมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- 3 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
- 0.00

www.intermedthai.com
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-แผนกสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดูแลงานวิชาการ
อายุ : 40 ป
งานสอนภายนอก โรงพยาบาลมหาชัย 2
ตําแหนง
-ผูจัดการแผนกออกหนวยและกิจกรรมพิเศษ ดูแลลูกคา
- รองผูอํานวยการสายการตลาด
งานสอนภายนอกองคกร โรงพยาบาลมหาชัย 2
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม
-แผนกสูต-ิ นรีเวชกรรม OPD , PP , LR
-หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร Mini MBA
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ฝายสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
-อบรมทักษะการดูแลผูปวยโรควัณโรคและเอดส
- ไมมี
-การดูแลผูปวยระยะสุดทายในมิติจิตวิญญาณ
บริษัทจดทะเบียน
-การชวยเหลือผูปวยภาวะชอคในระยะวิกฤต
- ไมมี
-โครงการอบรมวิทยากรโรงพยาบาล กทม.ปลอดบุหรี่
บริษัททั่วไปหรือหนวยงานตางๆ
-การเปนวิทยากร การดําเนินงานอาชีวอนามัย
- ไมมี
ความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
-อบรมทักษะการบังคับบัญชาในการบริหารงาน
- 3 ป
-อบรมการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนับรวมหุนของคูสมรส
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ประสบการณ
- 0.00
-พยาบาลวิชาชีพ ดูแลงานสรางเสริมสุขภาพและปอง
ความสัมพันธระหวางกรรมการ
กันโรค บริษัท ดอกเตอร เฮลท จํากัด
- ไมมี
-แผนกประกันสังคม ฝายการแพทย ดูแลดานความเหมาะสม การกระทําความผิดกฎหมายในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ในการใหการรักษา โรงพยาบาลนครธน
- ไมมี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- ใช

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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รางวัลและความภาคภูมิใจของบริษัท
เราใหความสําคัญกับการยกระดับความเปนเลิศในดานตางๆ อยูเสมอ ทําใหเราไดรับรางวัล ดังนี้

บ ริ ษั ท ย อย ได ผ าน ก าร ป ร ะ เ มิ น ค วาม ส าม าร ถ
หองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และ
ขอกําหนด กฎระเบีย บ และเงื่ อนไขการรับ รองความสามารถ
หองปฏิบัติการของสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการกรม
วิทยาศาสตรบริการ

บริ ษั ท ย อ ย ได มี ก ารพั ฒ นาระบบห อ งปฏิ บั ติ การจนได รั บ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น และการ
สร า งความพึ งพอใจให กับผู รับบริ การ ทํ า ให มั่นใจไดว า บริ ษั ทย อ ยมี
ระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝาระวัง โดยมีผูรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทํางานสวนหองปฏิบัติการใหเปนไป
ตามมาตรฐานระดับสากล
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน
และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ
ตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักร
คณะกรรมการและคณะทํางาน
1. คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ละออปกษิณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

1.

รศ.นพ.นิยม

2.

ดร.สิทธิวัตน

กํากัดวงษ

กรรมการบริษัท/ ประธานเจาหนาที่บริหาร

3.

นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

กรรมการบริษัท/ รองประธานเจาหนาที่บริหาร

4.

นายอํานาจ

ประสิทธิ์ดํารง

กรรมการบริษัท

5.

นางสาวทิวาพร

กัณฑาสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

6.

พล.ต.วสันต

ทัพวงศ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7.

นายวโรกาส

ตาปสนันทน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศิริลักษณ ระหงษ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ ลงลายมือชื่อรวมกับ
นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคั บของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือ หุน ดว ยความ
ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุมบริษัท รวมถึงควบคุม
กํากั บดู แล (Monitoring and Supervision) การบริห ารและการจัดการของกลุมบริษั ท ให เปน ไปตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิเชน การ
ทํา รายการที่เ กี่ ยวโยงกั น การได มาหรื อ จํา หน า ยไปซึ่ งทรั พยสิ น ที่ สํา คั ญ เท า ที่ ไม ขั ดหรื อ แยง กั บกฎ
หมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทที่
เสนอโดยฝายบริหาร
7. ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. พิจารณากําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และ
กํากั บดู แลใหมีระบบหรือ กระบวนการในการบริห ารจัดการความเสี่ยงโดยมี มาตรการรองรับและวิ ธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม
9. พิจารณากํา หนดโครงสร า งการบริ ห ารงาน มี อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ดย อ ย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของบุคคลดังกลาว
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัท
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หรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
10. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผ านมา และนํา เสนอตอที่ประชุมผู ถือหุนเพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อ
เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนได เสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตัง้ กรรมการบริษัท
ในการเลือ กตั้ งคณะกรรมการของบริษั ท จะกระทําโดยที่ประชุ มผูถือหุ น ตามหลั กเกณฑ และวิธี การ
ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร การแตงตั้งกรรมการนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเปน
ผูเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
1.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละ
คนหรือคราวละหลายคน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง
ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 1.1 ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมาก
นอยเพียงใดไมได
1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อ จะพึ ง เลือ กตั้ ง ในครั้ งนั้ น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ง ได รับการเลื อ กตั้ง ในลํ าดั บถั ดลงมามี
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คะแนนเสี ยงเทา กั น เกิ นจํ า นวนกรรมการที่ จะพึง มี ห รื อพึ ง เลื อกตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให ผู เ ป น
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจํานวนไม
ต่ํากวา 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระ
แลวของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวยและใหมีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุ มผู ถือ หุ นสามั ญประจํ าป ทุ กครั้ง ให กรรมการออกจากตํ า แหน ง หนึ่ ง ในสามของจํ า นวน
กรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆไป ใหกรรมการคนที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้อาจไดรับ
เลือกตั้งกลับเปนกรรมการใหมได
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคล
ซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตน
แทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่เหลืออยู
5. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถอื หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
1.

ชื่อ – สกุล
นางสาวทิวาพร
กัณฑาสุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2.

พล.ต.วสันต

ทัพวงศ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3.

นายวโรกาส

ตาปสนันทน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาว ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ เปนผูมีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหนาที่สอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และมี นางสาวศิริลักษณ ระหงษ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานให บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว า ดวยหลักทรัพยและตลาดหลั กทรั พย ขอกํา หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานใหมีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ตามที่กําหนด
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป ดเผยไวใ นรายงานประจําปข องบริษัท ซึ่งรายงาน
ดัง กล า วต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต อ งประกอบด ว ยข อ มู ล อย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
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(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถือ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
9. ปฏิ บัติการอื่ น ใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ 3 ป
2. กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง เมื่อ
2.1 ครบวาระ
2.2 ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ
2.3 ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการตรวจสอบ
2.4 ต อ งโทษจํ า คุ กตามคํ า พิ พากษาถึ ง ที่ สุ ด หรื อ คํ า สั่ ง ที่ ชอบด ว ยกฎหมายให จํ า คุ ก เว น แต ใ น
ความผิดดวยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.5 เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
2.6 ตาย
2.7 ลาออก
2.8 เปนบุคคลลมละลาย
3. กรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
4. ใหกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตําแหนง
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5. กรณีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เขาดํารงตําแหนงแทนนั้นจะ
อยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแตงตั้งเจาหนาที่ของบริษัทที่เหมาะสมเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีก 1 คน
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2561 ณ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2561 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน จํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. พล.ต.วสันต
ทัพวงศ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ

2. นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการ

3. นายวโรกาส

ตาปสนันทน

กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ ระหงษ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดานการสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนและแตกรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนกรรมการบริษัทที่ครบ
วาระ และ/หรือ เมื่อมีตําแหนงวางลง และ/หรือแตงตั้งเพิ่ม
3. พิจ ารณาสรรหา และคั ดเลื อ กผู บ ริ หารของบริ ษัท โดยเฉพาะตํ า แหน งกรรมการผูจั ดการ หรื อ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ดานการกําหนดคาตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย

และผูบริหาร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแต
กรณี
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2. กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

เปนรายบุคคล โดยการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ใหพิจารณา
ความเหมาะสมกั บภาระหน าที่ ความรั บผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเที ยบกั บบริ ษั ทในธุร กิ จที่
คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ และผูบริหารของบริษัท เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
3. รับ ผิ ดชอบตอ คณะกรรมการบริ ษัท และมี หน า ที่ใ ห คําชี้ แ จง ตอบคํ าถามเรื่ อ งค า ตอบแทนของ
กรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน
4. รายงานโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1)
และรายงานประจําปของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยฝายบริหาร และหนวยงานตางๆ จะตองรายงาน หรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ดร.สิทธิวัตน

กํากัดวงษ

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

กรรมการบริหาร

นายอํานาจ

ประสิทธิ์ดํารง

กรรมการบริหาร

นายวิชัย

เบญจพลาพร

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. จั ด การบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ มติ ข องที่ ป ระชุ มผู ถื อ หุ น มติ
คณะกรรมการบริษัท ดวยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหนาที่ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ตามความจําเปนในการประกอบกิจการ โดยตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
2.1 นโยบาย เปาหมาย และแผนงานประจําปของบริษัท
2.2 งบประมาณประจําปของบริษัท
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แนวทาง นโยบาย และเปาหมายการลงทุน เพื่อเปนกรอบการดําเนินการใหฝายจัดการนําไปถือ
ปฏิบัตใิ นการปฏิบัติงาน
2.3 โครงสรางอัตราคาจาง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทํางานใหกับพนักงานอยาง
เหมาะสม
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแตตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารลงไป
มีอํานาจในการอนุมัติการเปดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและ
ตางประเทศโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
มี อํ า นาจหน า ที่ ก ระทํ า เกี่ ย วกั บเรื่ อ งดั ง ต อ ไปนี้ ภ ายในขอบเขตที่ ได กํ า หนดไว เ ป น เรื่ อ งๆ ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
6.1 ควบคุมและกําหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
6.2 มีอํานาจออกคําสั่ ง ระเบี ยบ ประกาศ บัน ทึก เพื่ อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
6.3 มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและ
เปนประโยชนตอบริษัท
6.4 อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
6.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆไป
6.6 อํานาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติ ที่ไดรับการอนุมัติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม

5. คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทัง้ สิน้ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวปรมาภรณ
ปวโรจนกิจ

ตําแหนง
ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

2. นายอํานาจ

ประสิทธิ์ดํารง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

3. นายวิชัย

เบญจพลาพร

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวศิริลักษณ ระหงษ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในสวนงานตางๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กําหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเปน
เกณฑในการปฏิบัติงานในสถานการณตามความเสี่ยงแตละประเภท
4. กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตรการดังกลาวมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการ
เหลานั้น
5. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมนั่ ใจวา
การสํารวจความเสี่ยงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
7. ปฏิ บัติห นา ที่ ตามที่คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายโดยรวมของบริ ษัท ซึ่ง ครอบคลุ มถึง ความเสี่ ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ
6. คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทัง้ สิน้ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
1. พล.ต.วสันต

ชื่อ – สกุล
ทัพวงศ

ตําแหนง
ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

2. ดร. สิทธิวัตน

กํากัดวงษ

คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

3. นายวโรกาส

ตาปสนันทน

คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ ระหงษ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
1. พิจารณานํา เสนอแนวนโยบายการกํา กับดูแ ลกิจการที่ ดี (Corporate Governance Policy) และ
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐาน และเปนแนวทางที่ถูกตอง
2. กํากับดูแลใหคําปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท สู
มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
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7. คณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม
คณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

ตําแหนง
ประธานคณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม

2. น.พ.ณรงคพล

หาวเจริญ

คณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม

3. นายวิชัย

เบญจพลาพร

คณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม

โดยมี นางสาวศิริลักษณ ระหงษ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะทํางานความรับผิดชอบตอสังคม
กําหนดใหคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคมจัดทําแผนงานความรับผิดชอบตอสังคมนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารเปนรายป และกําหนดงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับปนั้นๆ โดยคํานึงถึงกรอบแนว
ทางการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคม รวมกับความเหมาะสมกับการดําเนินการของบริษัท สถานะทาง
การเงิ น และผลประกอบการของบริษัทและบริษัท ยอย และจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติการนํ าเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ผูบริหาร
คณะผูบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. ดร. สิทธิวัตน

กํากัดวงษ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร/ผูอํานวยการใหญ
สายการบริหารทั่วไป

3. นายอํานาจ

ประสิทธิ์ดํารง

ผูอํานวยการใหญสายการตลาด

4. นายวิชัย

เบญจพลาพร

ผูอํานวยการใหญสายบัญชีการเงิน

5. น.พ.ณรงคพล

หาวเจริญ

ผูอํานวยการใหญสายการแพทยและพยาบาล

6. นางสาวรัชนีพร

มกราวุธ

ผูจัดการฝายบัญชี
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของ
บริษัท
2. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแตรองประธานเจาหนาที่
ลงไป
4. พิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายการดําเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
มอบหมายไว
5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในตราสารและหลั ก ทรั พ ย เพื่ อ บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในวงเงิ น ตามที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว
6. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพขององคกร
7. มีอํานาจในการดําเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจําเปนแกการ
บริหารกิจการของบริษัทเปนการทั่วไป ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
และผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
2) มีอํ า นาจกระทํา การและแสดงตนเปน ตั วแทนบริ ษัท ต อบุ คคลภายนอกในกิ จการที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท
3) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
4) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะ
กรรมการบริหารเปนคราวๆไป
5) อํานาจอนุมัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติและการสัง่
การในระดั บ ต า งๆ(Level of Authorization) ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม
การอนุมัติเพื่อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหารใหตัวแทนหรือผูรับ
หมายใหดําเนินการเพื่อเขาทํารายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการดําเนินการเพื่อเขาทํา
รายการที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผูรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหาร
สามารถดําเนินการอนุมัติเพื่อเขาทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติดําเนินการเพื่อเขาทํารายการ
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ในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ และสอบทานรายการดังกลาวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
9. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติ
การแตงตั้ง นางสาวศิริลักษณ ระหงษ เปนเลขานุการบริษัท โดยกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้
ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัทหนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือ
หุน ในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารในนามของบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท
3. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการ
มีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการใหประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้นในนามของ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. ใหคําแนะนําเบื้ องตนเกี่ยวกับขอกฎหมาย นโยบายของบริ ษัทและระเบียบขอบัง คับตาง ๆ ของ
บริษัทที่คณะกรรมการบริษัทตองการทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ําเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสําคัญใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ
5. จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของ
บริษัทและขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวของ
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ตาม
ระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานดังกลาว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ
ตามที่ คณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น ประกาศกํ า หนด และ/หรื อ ตามที่ ได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสรางองคกร (Organization chart) ของบริษทั มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูอํานวยการใหญ
สายการแพทยและพยาบาล
ผูจัดการฝาย
การแพทย
ผูจัดการฝายปฎิบัติ
การนอกสถานที่
ผูจัดการฝายจัด
ทรัพยากรปฎิบัติ
การนอกสถานที่

ผูจัดการฝาย
การพยาบาล
ผูจัดการฝาย
หองปฎิบัติการ
(LAB)
ผูจัดการฝาย
ประมวลผล

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

ผูอํานวยการใหญสายการตลาด

ผูอํานวยการใหญ
สายบัญชีการเงิน

ผูอํานวยการใหญ
สายการบริหารทั่วไป

ผูอํานวยการสายการตลาด
รองผูอํานวยการสายการตลาด

ผูจัดการ
ฝายการตลาด

ผูจัดการ
ฝายบริหารสาขา

ผูจัดการ
ฝายการเงิน

ผูจัดการ
ฝายบัญชี

ผูจัดการฝาย
บริหารงานบุคคล

ผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ

ผูจัดการฝาย IT INNOVATION
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบ ริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนที่
เปนตัวเงินในรูปแบบคาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ

จํานวนคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

12,000 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

12,000 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

12,000 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง

หมายเหตุ – กรรมการที่เปนพนักงานประจําบริษัทจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
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โดยในป 2560 และ ป 2561 มี ร ายละเอี ย ดการเข า ร ว มประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้
หนวย: ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล

ป 2560

ป 2561

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ป 2560

ป 2561

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน
ป 2560

ป 2561

1/1

1/1

รศ. นพ. นิยม

ละออปกษิณ

7/7

6/6

ดร. สิทธิวัตน

กํากัดวงษ

7/7

6/6

นางสาว ปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

7/7

6/6

เรือเอกนายแพทย นิมิต

ประสิทธิ์ดํารง1

0/6

นาย อํานาจ

ประสิทธิ์ดํารง

7/7

6/6

นางสาว ทิวาพร

กัณฑาสุวรรณ

6/7

6/6

6/6

6/6

พล. ต. วสันต

ทัพวงศ/

3/7

4/6

4/6

4/6

1/1

1/1

นาย วโรกาส

ตาปสนันทน/

6/7

4/6

6/6

4/6

1/1

1/1

1 เรือเอกนายแพทยนิมิต ประสิทธิ์ดํารง ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือ ตั้งแต 1 ธันวาคม 2560
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ในป 2560 และ ป 2561 มีคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจาณาคาตอบแทนในรูปแบบคาเบี้ยประชุม ดังนี้
ป 2561

ป 2560
ชื่อ - สกุล

คณะกรรม
บริษัท

คณะกรรม
ตรวจสอบ

สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรม
บริษัท

คณะกรรม
ตรวจสอบ

สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน

รศ. นพ. นิยม

ละออปกษิณ

84,000

-

-

72,000

-

-

นางสาว ทิวาพร

กัณฑาสุวรรณ

60,000

72,000

-

60,000

72,000

-

พล. ต. วสันต

ทัพวงศ

30,000

40,000

12,000

40,000

40,000

12,000

นาย วโรกาส

ตาปสนันทน

60,000

60,000

10,000

40,000

40,000

10,000

234,000

172,000

22,000

212,000

152,000

22,000

รวม

คาตอบแทนอื่น
-ไมม-ี
2. คาตอบแทนผูบ ริหาร
บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ เชน เงินสมทบ
ประกันสังคม เปนตน

จํานวนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร

ป 2560

ป 2561

5 ทาน

5 ทาน

12.28 ลานบาท

14.91 ลานบาท
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3. บุคลากร
3.1 จํานวนบุคลากร

จํานวนบุคลากรเฉลี่ยในป 2560 และ ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีพนักงานทัง้ สิ้นจํานวน 351 คน และ 390
คน ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนคน
ป 2560
1. ฝายการแพทยและพยาบาล

ป 2561
264

309

2. ฝายการตลาด

35

32

3. ฝายบัญชีและการเงิน

25

26

4. ฝายบริหารทั่วไป

27

33

351

400

รวมทั้งสิ้น

เนื่องจากในการใหบริการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทยอื่นๆ บริษัทมีการใชบุคลากรวิชาเฉพาะ
ทางและเจาหนาทีป่ ฎิบัติการทั่วไปทีเ่ ปนบุคลากรประจําและชัว่ คราว ในการออกหนวยปฏิบัติการนอกสถานที่ มี
รายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

ตําแหนง

ป 2560

ป 2561

ประจํา ชั่วคราว ประจํา ชั่วคราว

1

แพทย

6

474

5

430

2

พยาบาล

4

154

7

373

3

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

14

-

11

5

4

เทคนิคการแพทย

4

65

8

87

5

เจาหนาที่ปฏิบัติการทั่วไป

124

9

112

21
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3.2 คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานในป 2560 และงวด 9 เดือนแรกของป 2561 คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 84.08 ลานบาท และ
70.10 ล า นบาท ตามลํ า ดับ ซึ่ ง คา ตอบแทนดั ง กล า ว เช น เงิน เดื อ น โบนั ส ค า ตํ าแหน ง เงิ น สมทบประกั น สั ง คม และ
คาตอบแทนอื่นๆ
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท มี ก ารจั ด ฝ ก อบรมพนั ก งานเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ความรู และความชํ า นาญของพนั ก งาน เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถ ใหการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายในองคกรจากผู
ที่มีประสบการณในองค กร เชิญผูเ ชี่ยวชาญมาจัดฝกอบรมในบริษัท รวมทั้งสงพนั กงานไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่
เกี่ย วข องกับ งานที่ รับ ผิด ชอบและกลั บมาถ ายทอด ให กับ พนั กงานคนอื่น โดยมุง เน นในการพัฒ นาความสามารถของ
พนักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
ขอพิพาทดานแรงงาน
บริษั ทมีข อพิ พาทแรงงานอยู ระหวา งรอศาลอุธ รณพิพากษา อยางไรก็ดีข อพิพ าทดานแรงงานของบริษัท ไม มี
นัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ปจจุบันบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับภาระหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
กับกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน สําหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ
ไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม ผานกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝายทรัพยากรบุคคลกําหนดไวสําหรับผูบริหารในแตละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบของ
บริษัทฯ และผลงานของผูบริหารแตละทาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนาตลอดป โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอย
3 เดือนตอครั้ง เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทานทราบกําหนดการประชุมลวงหนา และสามารถจัดสรรเวลาเขารวม
ประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมจะมีการกําหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเนื่องเพื่อ
ติดตามงานที่ไดรับมอบหมายไว ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนา
อยางนอย 7 วันทําการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)

Annual Report 2018

P a g e | 43

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ป 2561
__________________________________________________________________________________
เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริ ษั ท โรงพยาบาลอิ น เตอร เ มดิ คัล แคร แอนด แล็ บ จํ า กั ด (มหาชน) ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร
แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนไปในทิศทางที่ดีและสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
1. ดร.สิทธิวัตน

กํากัดวงษ

 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูม ีอํานาจลงนาม)
2. นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

 กรรมการบริหาร
 รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูมีอํานาจลงนาม)
3. นายอํานาจ

ประสิทธิ์ดํารง

 กรรมการบริหาร
 ผูอํานวยการใหญสายการตลาด
4. นายวิชัย

เบญจพลาพร

 กรรมการบริหาร
 ผูอํานวยการใหญสายการบริหารทั่วไป
ในรอบป 2561 คณะกรรมการบริหาร ไดปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามกรอบ
การบริหารงานที่ไดกําหนดไวอยางครบถวน โดยจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สรุปสาระสําคัญของการประชุม
ไดดังนี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานโครงสรางองคกร รวมถึงโครงสรางการ
บริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2561 โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแขงขันของตลาดในปจจุบันเพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป 2561 และอํานาจการบริหารในสายงานตาง ๆ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2561 เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจําป การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในกรณีที่มี
ความจําเปนเรงดวนและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ตรวจสอบและติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตาง ๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยที่กําหนดไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของ
บริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่
ประชุมผูถือหุน
4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่
ไดรับอนุมัติ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ และการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ซึ่งไดกําหนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําป 2561 ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามที่จะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเคยมีมติอนุมัติ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบ
6. กําหนดรายละเอียดในดานการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจางและการเลิกจางพนักงานขงบริษัทฯ
และบริษัทยอย กําหนดสวัสดิการพนักงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับ
กฎหมายแรงงานที่ใชอยูในปจจุบัน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนคราวๆไป

(ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบป 2561
_______________________________________________________
เรียนทานผูถอื หุน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งไดรั บแตง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบดว ยกรรมการอิส ระที่ มี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการ
บัญชี และการบริหารธุรกิจ จํานวน 3 ทาน
โดยในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ มดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากั ด
(มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระ 3 ทาน ไดแก
1.น.ส.ทิวาพร

กัณฑาสุวรรณ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.พล.ต.วสันต

ทัพวงศ

 กรรมการตรวจสอบ
3.นายวโรกาส

ตาปสนันทน

 กรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่สําหรับป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวอยางรอบคอบและ
เปนอิสระ และไมมีขอจํากัดในการไดรับทราบขอมูลดานตางๆของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวม 6 ครั้ง โดยไดมีการหารือรวมกับผูตรวจภายใน และผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมกับผูสอบบัญชี
โดยเห็นวางบการเงินดังกลาวไดจัดทําอยางครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
2.พิ จารณาและอนุ มัติแ ผนการตรวจสอบและสอบทานอย างเพี ยงพอ ของระบบควบคุมภายใน ให มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะชวยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแล และมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ
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3.พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกั บการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ พบวาไมมีประเด็นหรือขอบกพรองที่จะกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ
4.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน พบวา รายงานดังกลาวมีการ
เปดเผยขอมูลและเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อยางสมเหตุสมผล
5.พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาและมีมติให สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2561
6.พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด วยความรอบคอบและเป น อิส ระอย างสมบู ร ณทํ า ให บริษั ท ฯ
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกคน

(นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ
แทน ป 2561
___________________________________________________________________________________________
เรียนทาน ผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคลั แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ บริ ษั ท โรงพยาบาลอิ น เตอร เ มดิ คัล แคร แอนด แล็ บ จํ า กั ด (มหาชน) ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และ
เปนผูมีความรูความสามารถประสบการณ มีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถ
อุ ทิ ศเวลาอย า งเพี ย งพอในการปฏิ บัติห น า ที่ เ พื่ อ ให การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาฯ สํ า เร็ จตาม
วัตถุประสงค
โดยในป 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด
แล็บ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทานไดแก
1. พล.ต. วสันต

ทัพวงศ

 ประธานคณะกรรมการสารหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3.นายวโรกาส

ตาปสนันทน

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ แนวทางและกระ
บวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย
คณะตางๆ เพื่อ นําเสนอตอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ พิจารณาให ความเห็ นชอบก อนที่ จะนําเสนอให ที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาอนุมัติ
ในการปฏิบัติหนาที่สําหรับป 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดเนินการตามกรอบ
การปฏิบัติงานที่กําหนดไวอยางครบถวน โดยมีการประชุมทั้งสิน้ 2 ครั้ง สรุปสาระสําคัญดังนี้
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1.พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
กรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือตําแหนง
ดังกลาววางลงหรือสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี
2.กําหนดนโยบายหลักเกณฑ และวิธีจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี
3.พิจารณาเสนอคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน รวมถึงเบี้ยประชุม เงินเดือน
โบนัส หุน และผลประโยชนที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯโดย
พิ จ ารณาภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบผลงานและเปรี ย บเที ย บในธุ ร กิ จ ที่ ใ กล เ คี ย งกั น เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แลวแตกรณี
4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

(พลตรี วสันต ทัพวงศ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัลแคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ ป 2561
___________________________________________________________________________________________
เรียนทานผูถอื หุน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะทํางานกํากับแลกิจการ
ประกอบดวยคณะทํางานจํานวน 3 ทานดังนี้
1.พล.ต.วสันต

ทัพวงศ

 ประธานกรรมการคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2.ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ
 คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
3.นายวโรกาส

ตาปสนันท

 คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่สําหรับป 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อติดตาม
การดําเนินงาน และ ปฏิบัติหนาที่กําหนดไว และรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสําคัญ
ที่อาจสรุปไดดังนี้
1.คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการในบางประเด็น เพื่อ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑข องสํานักงานคณะกรรมการ
การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.คณะกรรมการฯ ไดจัดทํานโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท โดยไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และไดประกาศใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ

(พลตรี วสันต ทัพวงศ)
ประธานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะทํางานบริหารความเสี่ยงป 2561
___________________________________________________________________________________________
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ บริ ษั ท โรงพยาบาลอิ น เตอร เ มดิ คัล แคร แอนด แล็ บ จํ า กั ด (มหาชน) ได แ ต ง ตั้ ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล
แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเปนไปในทิศทางที่ดี และสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
1.นางสาวปรมาภรณ

ปวโรจนกิจ

 ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
2.นายอํานาจ

ประสิทธิ์ดาํ รง

 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
3.นายวิชัย

เบญจพลาพร

 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ในรอบป 2561 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตาม
กรอบการบริหารงานความเสี่ยงที่ไดกําหนดไวอยางครบถวน โดยจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปสาระสําคัญ
ของการประชุมไดดังนี้
1.กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่น
รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน เพื่ อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.กําหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ยอมรับได
3.พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเสนอแนะวิธีการปองกัน หรือลดระดับความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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4.ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง อยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับ
ภาวการณดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
5.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
6.รายงานการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําและในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่ง
กระทบตอบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอยาง
รวดเร็ว
7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ)
ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
___________________________________________________________________________________________

ประวัติความเปนมา
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท
ศูนยสุขภาพ อินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 1.00 ลานบาท โดยเรือเอกนายแพทยนิมิต ประสิทธิ์ดํารง ที่จบการศึกษา
จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และยังไดรับหนังสืออนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานอาชีวเวชศาสตร
จากแพทยสภา และนายอํานาจ ประสิทธิ์ ดํารง ซึ่งไดเ ล็งเห็นความสํ าคัญของการใหบริการทางดานอาชีวเวช
ศาสตร เพื่อยกระดับคุณภาพดานสุขอนามัยในการทํางาน และความปลอดภัยในสถานที่ทํางานของพนักงาน
จึงไดจัดตั้งศูนย สุขภาพเพื่อดําเนินการตรวจสุข ภาพ และใหคํา ปรึกษาตามโรงงานตางๆ โดยจะเนนการตรวจ
สุขภาพตามลักษณะงาน (ปจจัยเสี่ยง) เปนหลัก
ในป 2540 บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการตรวจสุขภาพ บริษัทจึง
ไดเขาลงทุนในบริษัท แอคคิ วฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากั ด (“แอคคิวฟาส” หรือ “บริษัทยอย”) ในสัดสวนรอยละ
25.00 โดยส ว นที่ เ หลื อ ถื อ โดยกลุ ม ประสิ ท ธิ์ ดํ า รง ทั้ ง นี้ แ อคคิ ว ฟาสได รั บ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลประเภทคลิ นิ ก เทคนิ ค การแพทย และมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห บ ริ ก ารตรวจวิ เ คราะห สิ่ ง ส ง ตรวจ
(Specimen) จากผูวาจางที่เปนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิกเทคนิคการแพทยตางๆ
ในป 2548 แอคคิวฟาสดําเนินการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องไปสูการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทัง้
ใน และนอกสถานประกอบการ เชน การตรวจคุณภาพอากาศบริเวณสถานประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพ
ปลองระบาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่อุปโภคและบริโภครวมถึงน้ําทิ้ง น้ําผิวดิน เปนตน โดยแอคคิวฟาส
ไดรับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ในป 2551 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการการเติบโตจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการทางการแพทย บริษทั
จึงไดเขาลงทุนในบริษัท อินเตอรเมดวัสดุ ภัณฑ จํากัด (“อินเตอรเมดวัสดุภัณฑ”) ในสัดสวนรอยละ 26.00 โดย
สวนที่เหลือถือโดยกลุมประสิทธิ์ดํารง เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายวัสดุภัณฑ เคมีภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย
เชน เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ ( Automated External Defibrillator : AED) เปนตน ปจจุบันเลิกกิจการและชําระ
บัญชีเรียบรอยแลว
ในป 2554 บริษัทไดยกระดับการใหบริการตรวจสุขภาพใหครอบคลุมทั้งใน และนอกสถานที่ โดยบริษัทไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร ซึ่งผานการรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข
ในป 2558 บริษัทมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนในแอคคิวฟาส และอินเตอรเมด
วัสดุภัณฑเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัทตามลําดับ และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ลาน
บาท เปน 5.83 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 58,304 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผู
ถือหุนของแอคคิวฟาส และอินเตอรเมดวัสดุภัณฑ หลังจากนั้นกลุมผูถือหุนครอบครัวประสิทธิ์ดํารง ทําการขายหุน
ที่ถืออยูในบริษัทจํานวน 49,559 หุน ใหแกกลุมผูลงทุนใหม 6 ราย ทําใหสัดสวนการถือหุนของครอบครัวประสิทธิ์
ดํารง ลดลงเหลือรอยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ บริหารจัดการระบบ
ควบคุมภายใน
ตอมาบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอรเมดวัสดุภัณฑเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องมาจาก
การดําเนินธุรกิจจําหนายวัสดุภัณฑ เคมีภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย ไมประสบความสําเร็จมากนัก และ
อินเตอรเมดวัสดุภัณฑมีรายไดจากการขายลดลง
ในป 2560 บริษั ทย อยไดผ านการประเมิ นความสามารถห องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2005 และขอกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถหองปฎิบัติการของสํานักบริหาร
และรับรองหองปฎิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการ
นอกจากนี้ปจจุบันบริษัทยอยยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในมาตรฐานการบริการ จึงมีการพัฒนาระบบหอง
ปฏิบัติจนไดรับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่ อเปนการสรางความเชื่ อมั่น และการสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับบริการ ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทยอยมีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝาระวัง โดยมีผูที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทํางานสวนหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 107.50 ลานบาท โดยแบงเปนทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 80.00
ลานบาท และทุนจดทะเบียนยังไมเรียกชําระเพื่อรองรับหุนใหมที่จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 27.5
ลานบาท และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2561 ไดมีมติอนุมัติการแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัด ทั้ง นี้บริษัทมีบริษัทยอย 1 บริษัท ไดแก บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด โดย
บริษัท มี 5 สาขา ดังนี้ สํานักงานใหญ สาขาปทุ มธานี สาขาอยุธยาฯ สาขาระยอง และสาขาชลบุรี และมีร ถ
เอ็กซเรย พรอ มใหบริการทั่ว ประเทศ จํานวน 11 คัน และทีมแพทย พยาบาล และบุคลากรผูเชี่ ยวชาญ พรอ ม
ใหบริการจํานวนมาก
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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท ในชวงที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ป 2539

:

บริ ษั ท โรงพยาบาลอิ น เตอรเ มดิ คั ล แคร แอนด แล็ บ จํา กั ด (มหาชน) จัด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 8
กรกฎาคม 2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 1.00 ลานบาท โดยเรือเอกนายแพทยนิมิต
ประสิทธิ์ดํารง และนายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง เพื่อดําเนินธุรกิจตรวจสุขภาพ และใหคําปรึกษา
ตามโรงงานตางๆ โดยจะเนนการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน (ปจจัยเสี่ยง) เปนหลัก

ป 2540

:

บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 25.00 โดยสวน
ที่ เ หลื อ ถื อ โดยกลุ ม ประสิ ท ธิ์ ดํ า รง ทั้ ง นี้ แ อคคิ ว ฟาสได รั บ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย และมีวัตถุประสงคใหบริการตรวจวิเคราะหสิ่ง
สงตรวจ (Specimen) จากผูวาจ างที่เปนสถานพยาบาลทั้ งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิ ก
เทคนิคการแพทยตางๆ

ป 2548

:

แอคคิวฟาสดําเนินการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องไปสูการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งใน และนอกสถานประกอบการ เชน การตรวจวัดสารมลพิษบริเวณสถานประกอบการ การ
ตรวจวัดคุณภาพปลองระบาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ําอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ําทิ้ง น้ํา
ผิวดิน เปนตน โดยแอคคิวฟาสไดรับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ลานบาท เปน 4.00 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุมผูถือหุนครอบครัวประสิทธิ์ดํารงยังคงถือหุนรอย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

:

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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ป 2551

:

บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อินเตอรเมดวัสดุภัณฑ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 26.00 และถือหุน
โดยกลุม ประสิท ธิ์ดํ ารงในส วนที่เหลือ เพื่ อประกอบธุ รกิ จจํา หน ายวั สดุภั ณฑ เคมีภั ณฑ และ
อุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ (Automated External Defibrillator) เปน
ตน

ป 2553

:

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัท อินเตอรเมดวัสดุภัณฑ จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00
ลานบาท เปน 4.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ บริษัทถือหุนในอินเตอร
เมดวัสดุภัณฑเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 81.50 ของทุนจดทะเบียน

ป 2554

:

บริษั ทไดยกระดับ การให บริก ารตรวจสุ ขภาพใหค รอบคลุ มทั้ งในและนอกสถานที่ โดยบริษั ท
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเนนการ
ใหบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งผานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 2 ธัน วาคม 2554 บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ลานบาท เป น 5.00 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุมผูถือหุนครอบครัวประสิทธิ์ดํารงยังคงถือหุนรอย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

:

ป 2555

:

บริษัทยอยยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในมาตรฐานการบริการ จึงไดนําระบบ ISO 9001:2008
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น และการสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทยอย มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝา
ระวั ง โดยมี ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบในทุ ก ขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาการทํ า งานส ว น
หองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล

ป 2558

:

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
แอคคิ ว ฟาส และอิ น เตอร เ มดวั สดุ ภั ณ ฑ เ ป น ร อ ยละ 100 ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง 2 บริ ษั ท
ตามลํ าดั บ และบริ ษั ทเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนจาก 5.00 ล านบาท เปน ประมาณ 5.83 ลา นบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 58,304 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมของแอคคิวฟาส และอินเตอรเมดวัสดุภัณฑ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุมผูถือหุนครอบครัวประสิทธิ์ดํารง ทําการขายหุนที่ถืออยูในบริษัท
จํ า นวน 49,559 หุ น ให แ ก ก ลุ ม ผู ลงทุ น ใหม 6 ราย ทํ า ให สั ด ส ว นการถื อ หุ น ของครอบครั ว
ประสิ ท ธิ์ ดํ า รง ลดลงเหลื อ ร อยละ 15.00 ของทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนิน การ บริห ารจั ดการระบบควบคุ มภายใน โดยราคาที่ทํ าการซื้ อขาย คิด จากมูลคา ทาง
บัญชี (Book value) จากงบการเงินภายในป 2557 ทั้งนี้มูลคาการซื้อขายหุนทั้งสิ้น เปนจํานวน
68.74 ลานบาท ซึ่งกลุมผูถือหุนเดิมและกลุมผูถือหุนใหมไมไดมีความเกี่ยวของกัน

:
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ป 2559

:

บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเลิ ก อิ น เตอร เ มดวั สดุ ภั ณฑ เ มื่ อ วั นที่ 30 ธั น วาคม 2559 สื บ
เนื่ อ งมาจากการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ จํ า หน า ยวั สดุ ภัณฑ เคมี ภั ณฑ และอุ ป กรณ ท างการแพทย ไ ม
ประสบความสําเร็จมากนัก และอินเตอรเมดวัสดุภัณฑมีรายไดจากการขายลดลง

ป 2560

:

ในเดื อ นกั น ยายน บริ ษั ท ย อ ยยั ง ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในมาตรฐานการจั ด การใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารระดั บ สากล จึ ง ได ข อรั บ รองระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช ใ นการ
ปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น และการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการ ทําใหมั่นใจไดวา มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝาระวัง โดยมีผูที่รับผิดชอบ
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล
ในวันที่ 1 กันยายน มีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม จากทุนจดทะเบียน 5.83 ลานบาท เปนจํานวน 80.00 ลานบาท
เปนหุนจํานวน 800,000 หุน มูลคาที่ตราไว 100 บาทตอหุน
ในวันที่ 1 ธันวาคม โครงสรางผูถือหุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุมประสิทธิ์ดํารง คือ
นายนิ มิต ประสิ ทธิ์ดํา รง และนางวนิ ดา ประสิ ทธิ์ดํา รง ขายหุ นใหแ กดร.สิทธิ วัตน กํากัด วงษ
จํานวน 63,997 หุน และนางสาว วิมาลา สกุลบุญราศี จํานวน 15,999 หุน ทําใหกลุมประสิทธิ์
ดํา รงมีสัดส วนการถื อหุ นในบริษั ทลดลงเหลื อร อยละ 5 ทั้ งนี้ มูลคา การซื้ อขายหุน ทั้ง สิ้น เป น
จํานวน 40.00 ลานบาท

:

:

ป 2561

:

:

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ลานบาท เปน 107.5 ลานบาท แบงเปนทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระ
แลว 80 ลานบาท และหุนที่ยังไมเรียกชําระจนวน 27.5 ลานบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน
ใหแกประชาชน (IPO) มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน และมีมติแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด
ในเดือนตุลาคม บริษั ทยอ ยได รับการต ออายุมาตรฐานการจั ดการในหองปฏิบั ติการจากเดิ ม
ISO 9001:2008 เปน ISO 9001 : 2015 ซึ่งลูกคาบางรายไดระบุเปนขอกําหนดมาตรฐานของ
บริษัทในการรับงาน จึงเปนการเพิ่มความสามารถในการรับงานของบริษัทมากขึ้น
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ในป 2558 บริษัทมี การปรับโครงสรางกลุมบริษั ท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ บริหารจัดการ
ระบบควบคุมภายใน และเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โครงสรางกลุมบริษัทกอนปรับโครงสราง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558

ที่มา: บริษัท
1

ครอบครัวประสิทธิ์ดํารง ไดแก นายนิมิต ประสิทธิ์ดํารง นางสาวกนกกรณ ประสิทธิ์ดํารง นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง นายอิทธิพล ประสิทธิ์
ดํารง นางวนิดา ประสิทธิ์ดํารง นางสิริรัตน เจริญสวรรค และนางภาพร ประสิทธิ์ดํารง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนในแอคคิวฟาส
และอินเตอรเมดวัสดุภัณฑเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัทดังกลาว และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 5.00 ลานบาท เปนประมาณ 5.83 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 58,304 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนของแอคคิวฟาส และอินเตอรเมดวัสดุภัณฑ
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โครงสรางกลุมบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558

ที่มา: บริษัท
1

ครอบครัวประสิทธิ์ดํารง ไดแก นายนิมิต ประสิทธิ์ดํารง นางสาวกนกกรณ ประสิทธิ์ดํารง นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง นายอิทธิพล ประสิทธิ์
ดํารง นางวนิดา ประสิทธิ์ดํารง นางสิริรัตน เจริญสวรรค และนางภาพร ประสิทธิ์ดํารง

เมื่อวั นที่ 20 มีนาคม 2558 กลุมผูถือหุ นครอบครัวประสิ ทธิ์ดํา รงทํ าการขายหุน ที่ถืออยูในบริษั ท จํ านวน
49,559 หุน ใหแกกลุมผูลงทุนใหม 6 ราย
โครงสรางกลุมบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558

ที่มา: บริษัท
1
ครอบครัวประสิทธิ์ดํารง ไดแก นายนิมิต ประสิทธิ์ดํารง นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง และนางวนิดา ประสิทธิ์ดํารง
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โครงสรางกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ
จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 80 ลานบาท
ธุรกิจใหบริการทางการแพทย ดานอาชีวเวชศาสตร เชน การ
100.00%
บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 3 ลานบาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
บริษัทยอยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 โดยปจจุบันดําเนินกิจการใหคําแนะนํา ปรึกษา และใหบริการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment Monitoring Services) โดยจะเนนใหบริการตรวจวัดทางดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และสํานักงาน เชน แสง เสียง ความรอน ฝุน และสารเคมี บริการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปลองระบายตางๆ บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน สามารถใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งใน และนอกสถานที่ ดวยทีมงานที่
มี ค วามรู ท างด า นสิ่ ง แวดล อ ม และอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย พร อ มด ว ยเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และ
หองปฏิบัติการวิเคราะหที่ไดมาตรฐาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบงเปน 2 ธุรกิจประกอบดวย (1)ใหบริการทางการแพทย (2) ใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. โครงสรางรายไดในป 2559–2561 มีรายละเอียด ดังนี้
โครงสรางรายได

ดําเนิน
การโดย

งบการเงินรวม
ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1. รายไดจากธุรกิจใหบริการทางการแพทย
- รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป/1

บริษัท

188.09

64.82

149.93

53.97

152.03

47.08

- รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขางาน
- รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
- รายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีน

บริษัท
บริษัท
บริษัท

33.66
13.22
7.51

11.60
4.56
2.59

36.87
8.34
30.30

13.27
3.00
10.91

- รายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่นๆ/2

บริษัท

11.30

3.89

7.27

2.62

43.07
29.16
27.33
10.96

13.34
9.03
8.46
3.39

บริษัทยอย

16.70

5.76

20.92

7.53

22.10

6.84

บริษัทยอย

15.03

5.18

19.57

7.04

35.61

11.03

4.67

1.61

4.62

1.66

290.18

100.00

277.82

100.00

2.66
322.92

0.82
100.00

2. รายไดจากธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
- รายไดจากการใหบริการตรวจวัดทางดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- รายไดจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ/3
3. รายไดอื่น
รวมรายได

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ /1 ประกอบดวยรายไดการตรวจสุขภาพประจําป และรายไดจากการตรวจสุขภาพปจจัยเสี่ยง
/2 บริการทางการแพทยอื่นๆ: รายไดจากการใหบริการแพทย ตรวจรักษาคนไขนอก (OPD) สํารวจโรงงานและบริการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทย เปนตน
/3 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ: รายไดจากการตรวจคุณภาพน้ํา รายไดจากการตรวจสภาพอากาศปลองระบาย และรายไดจากการตรวจสภาพบรรยากาศทั่วไป เปนตน
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2. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
2.1 ธุรกิจใหบริการทางการแพทย (Hospital Services)
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินกิจการโรงพยาบาล
เอกชนเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตร ซึ่งมีการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป การตรวจสุขภาพปจจัยเสี่ยง และ
การตรวจสุขภาพกอนเขางาน ดวยทีมแพทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ พรอมดวย
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยและหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน สามารถใหบริการตรวจสุขภาพทั้งในและ
นอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผานรถเอ็กซเรยพรอมทีมแพทยและพยาบาลเคลื่อนที่ โดยมีสาขาสํานักงาน
ใหญที่ถนนบางแวก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสาขายอย รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 แหง ไดแก สาขาราชพฤกษ (ที่ตั้ง
สํานั กงานใหญ) ปทุมธานี พระนครศรี อยุธ ยา ชลบุ รี และระยอง นอกจากนี้ บริษัท ยังใหบริ การตรวจสุข ภาพ
แรงงานตางดาว การตรวจรักษาผูปวยนอก (Out Patient Department: OPD) ใหบริการฉีดวัคซีน และใหบริการ
อบรมหลั ก สู ต รการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น และการช ว ยฟ น คื น ชี พ ( First Aid and Cardiopulmonary
resuscitation) และหลักสูตรอื่นๆ เปนตน
รายไดจากการใหบริการทางการแพทยแยกสาขา
รายไดจากการใหบริการ

ป 2559
ลบ.

รอยละ

ป 2560
ลบ.

รอยละ

รายไดจากการใหบริการทางการแพทย 253.78 100.00 232.71 100.00
รายไดจากสาขายอย/1

39.17

15.43

63.60

27.33

ป 2561
ลบ.

รอยละ

262.55 100.00
91.57

34.88

หมายเหตุ : /1 สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาปทุมธานี และสาขาอยุธยา

โดยขั้นตอนการใหบริการตรวจสุขภาพของบริษัทนั้น เมื่อดําเนินการเก็บสิ่งสงตรวจแลว บริษัทจะทําการ
วิเคราะห ออกผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และสงผลให
บริษัทลูกคาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่เขาใหบริการตามความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับบริการ ในกรณีลูกคา
เปนบุคคลทั่วไปและมีรายการตรวจสุขภาพที่ไมซับซอน เชน การใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขางานจะสามารถรอ
รับผลไดภายในวันนั้นหรือสามารถสงผลใหกับลูกคาทางไปรษณีย
ลักษณะการใหบริการแบงตามประเภทการใหบริการได ดังนี้
1) บริการตรวจสุขภาพประจําป
บริษัทใหบริการตรวจสุขภาพประจําปแกลูกคาภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่
ลูกคากําหนด ดวยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแตละชวงอายุ ทั้งนี้ บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
พื้นฐาน 4 โปรแกรม ซึ่งไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับผูเขารับการบริการครอบคลุมในทุกชวงอายุ และ
ความเสี่ยง รวมถึง สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหเหมาะสมตามแตที่ ลูกคา กําหนด ประกอบกับบริ ษัท ยัง มี
โปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษเพิ่มเติม เชน โปรแกรมตรวจเลือดหาสารบงชี้มะเร็ง โปรแกรมตรวจเตรียมความพรอม
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การมีบุตร โปรแกรมตรวจเฝาระวังโรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจติดตามภาวะการอักเสบจากอนุมูลอิสระ
เปนตน อนึ่ง โดยทั่วไปผูประกอบการสวนใหญจะมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการตรวจสุขภาพประจําปใหแกลูกจาง
ทั้ง นี้ กระทรวงแรงงานและสวั สดิ การสัง คมออกกฏหมายให ความสํ า คั ญกั บความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของลูกจาง โดยกําหนดหลักเกณฑใหผูประกอบการมีหนาที่จัดใหมีการตรวจสุขภาพใหแกลูกจางที่ มี
ลักษณะการทํางานที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของลูกจาง ดังนี้
บริการตรวจสุขภาพปจจัยเสี่ยง
บริษัทใหบริการตรวจสุขภาพลูกจางที่มีรายการตรวจตามที่กฎหมายกําหนด โดยเปนการตรวจสุขภาพ
ลูกจางที่มีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกัมมันตภาพรังสี รวมถึง
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี ความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดลอม
อื่นที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนการตรวจหาระดับสารเคมีในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได
ยินและปอด เปนตน ทั้งนี้ ผูประกอบการมีหนาที่จัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางภายใน 30 วัน นับตั้งแตรับลูกจาง
เขามาปฏิบัติงาน และตรวจสุขภาพลูกจางครั้งตอไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยตองเปนแพทยที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตรเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและความพรอมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
กลุมลูกคาหลักสวนใหญจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอยางการใหบริการ
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2) บริการตรวจสุขภาพกอนเขางาน
บริษัทใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขางานซึ่งมีรายการตรวจที่แตกตางตามแตที่ลูกคากําหนดเพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพและความพรอมกอนเขาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักสวนใหญจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม โดย
สวนใหญลูกคาจะเขารับบริการผานสาขายอยของบริษัทที่ตั้งอยูบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
ตัวอยางการใหบริการ

3) บริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
บริษัทใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวซึ่งมีรายการตรวจตามแตที่กฎหมายกําหนดเพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพและเพื่อขอใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเพื่อตอใบอนุญาตทํางานรายป ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักสว น
ใหญจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม และเปนงานที่บริษัทประมูลมาจากโรงพยาบาลรัฐบาล โดยผูประกอบการจะ
ลงทะเบียนแรงงานตางดาวที่เขารับการตรวจ และเขารับการตรวจสุขภาพตามพื้นที่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลกําหนด
ซึ่งจะเปนการตรวจคัดกรองเบื้องตน เชน โรคเทาชาง และวัณโรคปอด เปนตน
ตัวอยางการใหบริการ
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4) บริการฉีดวัคซีน
บริษัทใหบริการฉีดวัคซีน เชน วัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ (Quadrivalent Influenza Vaccine) วัคซีน
ไขหวัดใหญ 3 สายพันธุ (Trivalent Influenza vaccine) วัคซีนไขเลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนมะเร็งปาก
มดลูก (Cervical Cancer Vaccine, Gardasil) วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) และวัคซีนงูสวัด
(Shingles vaccine) เปนตน เพื่อเปนการเสริมสรางภูมิคุมกัน โดยจะเปนการใหบริการพรอมกับการออกตรวจ
สุขภาพประจําปหรือในบางครั้งจะเปนการใหบริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผูเขารับบริการเปนลูกคาทั้งกลุม
โรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงาน โดยบริษัทจะมีทีมพยาบาลและบุคลากรมืออาชีพในการใหบริการฉีดวัคซีน
ตัวอยางการใหบริการ

5) บริการทางการแพทยอื่นๆ
5.1) บริการตรวจรักษาผูปวยนอก (Out Patient Department: OPD)
บริษัทใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก โดยจะเปนการใหบริการตรวจรักษาอาการเจ็บปวยทั่วไป ทั้งเรื้อรัง
และเฉียบพลัน เชน อาการไข ปวดศีรษะ ภูมิแพ ปวดทอง และทองเสีย เปนตน และหากเปนอาการปวยที่ซับซอน
ยิ่งขึ้นจะสงตอไปใหโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ ผูเขารับบริการสวนใหญจะเปนลูกคาทั่วไปบริเวณนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง
ตั้งอยูใกลกับสาขาของบริษัท
ตัวอยางการใหบริการ
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5.2) บริการที่เกี่ยวของกับการแพทยอื่นๆ
บริษัทใหบริการที่เกี่ยวของกับการแพทยอื่นๆ ดังนี้
- บริษัทใหบริการแพทยสํารวจโรงงาน ซึ่งเปนบริการสําหรับกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก
โดยจะเปนการเดินสํารวจโรงงานของแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินดูความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามที่ผูปฏิบัติงาน
สั มผั ส และนํ า ข อ มู ล ความเสี่ ย งดั ง กล า วไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสุ ข ภาพได ตรงตามความเสี่ ยงของ
ผูปฏิบัติงาน
- บริษัทใหบริการแพทยประจําหองพยาบาลสําหรับบริษัทลูกคา บริษัทสามารถสงแพทยประจําหอง
พยาบาลในบริษัทลูกคา ซึ่งเปนสวัสดิการดูแลใหแกลูกจาง ซึ่งทําการตรวจวินิจฉัยเบื้องตนและสั่งยาใหแกลูกจาง
ของบริษัท
- บริษัทใหบริการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทย เชน หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการชวยฟนคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลักสูตรรูจักและเขาใจโรคเรื้อรังที่ไม
ติดตอ หลักสูตรสุขภาพดี ชีวิตเปนสุขกับอินเตอรเมด หลักสูตรเสริมพลัง-สรางสุขภาพ หลักสูตรโรคจากการทํางาน
ในสํานักงาน และหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
- รายไดจากโครงการของ สํ านักงานหลั กประกันสุขภาพแห งชาติ (“สปสช.”) คือ รายไดที่บริษัทให
สวนลดแกลูกคาที่มีสิทธิในการเบิกรายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลังจากนั้นบริษัททําเรื่อง
เบิกเงินสวนลดดังกลาวกับ สปสช. โดย สปสช. มีโครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยใหสวัสดิการแก
บุคคลทั่วไปตามขอกําหนดของโครงการซึ่งสามารถเบิกคาใชจายในการตรวจสุขภาพบางรายการได เชน การตรวจ
น้ําตาลในกระแสเลือด (Fasting Blood Sugar) การตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) เปนตน ซึ่งบริษัทไดเขารวมโครงการดังกลาวกับ สปสช.
ขั้นตอนการใหบริการ
ในการใหบริการตรวจสุขภาพ บริษัทจะมีขั้นตอนการใหบริการหลักๆ ดังนี้
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ธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment Monitoring Services)
บริษัทยอยดําเนินกิจการใหคําแนะนํา ปรึกษา และใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment
Monitoring Services) โดยจะเน นให บริการตรวจวัดทางด านอาชี วอนามัยและความปลอดภั ยในโรงงานและ
สํานักงาน เชน แสง เสียง ความรอน ฝุน และสารเคมี เปนตน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปลองระบายตางๆ
บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป และการใหบริการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ง แวดลอ มอื่น ๆ นอกจากนี้ บริ ษัท ย อยยั งใหบริ การตรวจวั ด เก็ บตั วอย าง และวิเ คราะห ตามมาตรการการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยหลัง จากที่บริษั ทยอยเข า
ตรวจแลวเสร็จจะจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดสงใหแกลูกคาตอไป
บริ ษั ท ย อ ยขึ้ น ทะเบี ย นกั บกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมและได รั บการรั บ รองระบบงานห อ งปฏิ บัติการ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิท ยาศาสตร บริ การ โดยกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมจะมีการกํา หนด
วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห รวมไปถึงอุปกรณที่ใชใหเปนไปตามมาตรฐานพรอมทั้งใหมีการสอบเทียบอุปกรณที่
ใชในการตรวจวัดและการวิเคราะหผลจากองคกรภาครัฐและเอกชน อนึ่ง บริษัทยอยสามารถใหบริการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามพื้นที่ที่ลูกคากําหนดครอบคลุมทั่วประเทศ ดวยทีมงานที่มีความรูทางดานสิ่งแวดลอม อา
ชีวอนามัย และความปลอดภัยพรอมดวยเครื่องมือและอุปกรณ และหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ไดมาตรฐาน
ลักษณะการใหบริการแบงตามประเภทการใหบริการ ดังนี้
1) บริการตรวจวัดทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทยอยใหบริการตรวจวัดทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสํานักงานแกลูกคา
ภาครัฐและเอกชน โดยสามารถตรวจวัดแสงสวาง เสียง ความรอน ฝุนละออง และสารเคมี โดยประกาศของกรม
สวัส ดิการและคุ มครองแรงงานมีการออกกฎหมายคุ มครองแรงงาน และกํา หนดให ผูประกอบการต อ งมี การ
ตรวจสอบสถานประกอบการอยางนอย 1 ครั้งตอป ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยแบงไดดังนี้
ความรอน : ผูประกอบการมีหนาที่ควบคุมและรักษาระดับความรอนภายในสถานประกอบกิจการตาม
ลักษณะงานที่เหมาะสม
แสงสวาง : ผูประกอบการมีหนาที่จัดใหสถานประกอบการมีแสงสวางที่เหมาะสม กรณีที่มีแสงจาเกินไป
ผูประกอบการตองจัดใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณความปลอดภัย และในกรณีที่ลูกจางทํางานในสถานที่มืด ทึบ
และคับแคบ ผูประกอบการตองจัดใหมีอุปกรณชวยสองสวางใหเหมาะสมตามลักษณะงาน เปนตน
เสียง : ผู ประกอบการตอ งควบคุมระดับเสียงไมให ผูปฏิบัติงานไดรั บเสียงในบริเวณสถานที่ประกอบ
กิจการ เชน เสียงกระทบหรือเสียงกระแทก และผูประกอบการตองจัดใหมีการควบคุมใหระดับเสียงที่ผูปฏิบัติงาน
ได รั บแต ละวั นไม เกิ น มาตรฐานกํา หนด กรณี ที่ส ถานประกอบกิ จการมีร ะดับเสียงเกิน กวา มาตรฐานกํา หนด
ผูประกอบการตองใหผูปฏิบัติงานหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขแลวเสร็จ
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ฝุนละออง : ผูประกอบการตองจัดใหมีการตรวจวิเ คราะหระดั บความเข มขนของฝุ นละอองในสถาน
ประกอบการ เชน ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ที่มีการเผาไหม มีการใชน้ํามันเตา ถานหิน เชื้อเพลิงชีวมวล และ
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียมที่มีการถลุง การหลอหลอม และการรีดดึง เปนตน
สารเคมี : ผูประกอบการตองจัดใหมีการตรวจวิเคราะหระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในสถาน
ประกอบการ เชน แอมโมเนียใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไซลีนและโทลูอีนใชในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนรถยนต เปนตน
ตัวอยางการใหบริการ

ตรวจวัดฝุนละออง

ตรวจวัดความรอน

2) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ
เริ่มแรกบริษัทยอยมีการใหบริการตรวจวัดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานเปนหลัก ตอมา
บริษัทยอยมีการขยายการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อใหมีบริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น
เชน การตรวจคุณภาพอากาศในปลองระบาย การตรวจคุณภาพน้ํา และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดย
เป น ข อ กํ า หนดของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งผูใหบริการตรวจวัดตองไดรับใบอนุญาต และเปนผูที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปลองระบาย
บริษัทยอยใหบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปลองระบาย ตามสถานที่ที่ลูกคากําหนดครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยสามารถตรวจวัดสารมลพิษไดกวา 24 รายการ เชน การวัดปริมาณฝุนละออง (Total Suspended
Particulate) การวั ด ก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด (Sulfur Dioxide) การวั ด ก า ซไนโตรเจนออกไซด (Oxides of
Nitrogen) การวัดสารเคมี โลหะ และกาซอื่นๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดวิธีการตรวจวัด คามาตรฐาน
ของสารตางๆ อางอิงหลักการขององคกรอนุรักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศอเมริกาที่กําหนดไวหรือวิธีการอื่นที่กรม
โรงงานเห็นชอบ
ตัวอยางการใหบริการ

ตรวจวัดอากาศในปลองระบาย

2.2) บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
บริษัทยอยใหบริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีการออก
ประกาศ เกี่ยวกับคุณภาพบรรยากาศทั่วไป ความดังของเสียงและระดับเสียงรบกวนรอบโรงงาน โดยผูมีหนาที่
รายงาน คือโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการสถานประกอบการที่อาจจะสงผลกระทบตอบรรยายกาศทั่วไป โดยจะ
มีการตรวจวัดกาซตางๆ เชน กาซคารบอนมอนออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด ตะกั่ว
และฝุนละอองขนาดตางๆ เปนตน
2.3) บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
บริษัทยอยใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานและสํานักงาน แกลูกคา
ภาครัฐและเอกชน โดยสามารถตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําที่อุปโภคและบริโภค น้ําทิ้ง น้ําผิวดิน ทั้งทางกายภาพ
ทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ซึ่งบริษัทยอยสามารถตรวจสารตางๆไดถึง 24 รายการ ตามใบอนุญาต เชน การ
ตรวจวัดความเปนกรดและดาง (pH) การตรวจวัดคา บี โอ ดี (BOD) การตรวจวัดคา ซี โอ ดี (COD) การตรวจวัด
ปริมาณของแข็งแขวนลอย(SS) การตรวจวัดคาซัลไฟด (Sulfide) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) และการตรวจโลหะหนัก
อื่นๆ เปนตน โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะใชน้ําในกระบวนการผลิตหรือการใชกับเครื่องจักร ซึ่งกระบวนการบําบัด

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)

Annual Report 2018

P a g e | 69

น้ํากอนปลอยน้ําออกอาจมีสารตางๆเจือปน เชน โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต และโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต
เปนตน
ตัวอยางการใหบริการ

2.4) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ
บริษัทยอยใหบริการตรวจวัด เก็บตัวอยาง และวิเคราะห ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่ งจะตรวจวั ดคุ ณภาพสิ่ง แวดล อมในรายการที่บริษั ทย อยมี
ใบอนุญาตในการตรวจ โดยจะทําการวิเคราะหตามมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของลูกคาแตละราย
และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแกลูกคา
บริษัทยอยใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน ซึ่งเปนการใหบริการแกลูกคาภาครัฐและเอกชน โดยจะ
เปนการเก็บตัวอยางดินเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักบริเวณผิวดินและเปรียบเทียบวาเปนไปตามมาตรฐานของ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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การตลาดและสภาวการณแขงขัน

กลยุทธในการแขงขัน
ธุรกิจใหบริการทางการแพทยและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการแขงขันดานราคาคอนขางสูง
ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอย จึงมีกลยุทธการแขงขันที่มิใชการแขงขันทางดานราคา แตมุงเนนพัฒนาคุณภาพใน
การใหบริการเปนหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว ดังนี้
 ประสบการณ ความชํานาญในการใหบริการภายใตราคาที่เหมาะสม
จากการที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดานการใหบริการตรวจสุขภาพมานานกวา 22 ป และการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมานานกวา 13 ป ปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยสามารถใหบริการตรวจสุขภาพและ
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทถือเปนผูใหบริการตรวจสุขภาพที่สําคัญ โดยพิจารณา
จากจํ า นวนคนที่ เ ข า รั บบริ การตรวจสุ ข ภาพกั บบริ ษั ท ต อ ป เนื่ อ งจากลู กค า ส ว นใหญ ข องบริ ษั ท จะเป น กลุ ม
อุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ และผูประกอบการที่มีสาขาจํา นวนมาก เชน บริษั ท ไทยยู เนี่ ยน กรุป จํ ากั ด
(มหาชน) บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เจนเนอรัล
มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําใหบริษัทตางจากโรงพยาบาลทั่วไปที่เนนใหบริการตรวจสุขภาพแกลูกคา
บุคคลทั่วไปที่มีราคาตอคนคอนขางสูง สงผลใหบริษัทมีประสบการณและความชํานาญสูงในการใหบริการตรวจ
สุขภาพใหกับพนักงานจํานวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งบริษัทสามารถใหบริการในงานที่ตองมีการตรวจตอเนือ่ ง
ในหลายๆพื้นที่ ผานรถเอ็กซเรย จํานวน 12 คัน หรือสําหรับลูกคาที่มีสํานักงานตั้งอยูทั่วประเทศ โดยบริษัทมีสถิติ
ในการใหบริการตรวจสุขภาพสูงสุดในป 2561 ไดถึง 5,000 คนตอวัน
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สําหรับบริษัท ยอย กลุ มลูกคาส วนใหญเ ปนกลุมอุ ตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ และเล็ก เช น บริษั ท
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) บริษัท สิงห เบเวอเรช จํากัด และ บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
อยางไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีความเกี่ยวเนื่องกันและชวยสงเสริมใหการบริการลูกคาไดครบวงจร
มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการ ความถูกตอง ความรวดเร็วและ
ความแมนยํา เปนไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยหองปฏิบัติการของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005 และการจัดอันดับการออกผลจาก EQA:SC อันดับตนๆ ทั้งนี้ ดวยบริการ
ที่มีคุณภาพ บริษัทยังใหบริการดวยราคาที่เหมาะสมที่สามารถแขงขันกับคูแขงได

 บุคลากรที่มีคุณภาพ
บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทยและ
บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความรูความสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ทําใหบริษัทมีความพรอม และสามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ
ทางได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ในส ว นของธุ ร กิ จ ตรวจวั ด คุ ณภาพสิ่ ง แวดล อ ม บริ ษั ท ย อ ยมี บุค ลากรผู ควบคุ มดู แ ล
หองปฏิบัติการวิเคราะห และเจาหนาที่ประจําหองปฎิบัติการ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพรอม
ใหบริการ โดยบริษัทมีความสามารถในการใหบริการ ไดสูงสุดถึง 25 จุดใหบริการตอวัน
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการจัดอบรมใหแกพนักงานประจําเพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะให
เหมาะสมกับงานของแตละหนวยงาน โดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร และมีการจัดทําแผน
อบรมและงบประมาณประจําป อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอยยังมีนโยบายใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถ
แขงขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อจูงใจใหพนักงานที่มีความรูความสามารถทํางานกับบริษัทเปนระยะ
เวลานาน
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 การประชาสัมพันธ
เพื่อใหบริษัทเปนที่รูจักมากขึ้นรวมทั้งเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ บริษัทจึงไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานชองทางอินเตอรเน็ต และผานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เชน
- ประชาสัมพันธบริการของบริษัท และผลงานที่ผานมาผานชองทางอินเตอรเน็ต เชน เฟสบุก และ
แอพพลิ เ คชั่ น ไลน เป น ต น บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษากั บลู กค า ที่ ต รวจสุ ข ภาพกั บโรงพยาบาลผ า น
แอพพลิเคชั่นไลน
- จั ด งานกิ จกรรมเพื่ อ สั ง คมร ว มกั บ สมาคมส ง เสริ มความปลอดภั ย และอนามั ยในการทํ า งาน
(ประเทศไทย)
- จัดงาน Safety Day ใหแกโรงงานที่ใชบริการกับบริษัท
1. กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการใหบริการ
1.1 กลุมลูกคาเปาหมาย
การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหมีการจางงานทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น โดยธุรกิจใหบริการทางแพทยและบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัทและบริษัท
ยอยมีการใหบริการลูกคาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ตั้งอยูในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของลูกจางใหดีขึ้น
เนื่องจากบริษัทมีประสบการณดานการใหปรึกษาดานอาชีวเวชศาสตร และความเขาใจในการออกผล
รายงานการตรวจสุ ขภาพป จจั ยเสี่ ยง โดยลู กค าของบริษั ทจะนํ ารายงานการตรวจสุขภาพของบริ ษัท ยื่น ตอ ผู
ตรวจสอบ เชน ผูตรวจสอบมาตรฐาน ISO และการตรวจสอบมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งลูกคาที่ใชบริการกับบริษัทมานาน
แจงวา รายงานผลการตรวจสุขภาพปจจัยเสี่ยงของบริษัทมีมีการออกผลคอนขางละเอียด ทําใหไมติดขอบกพรอง
ใหที่ตองแกไข หรือประเด็นที่ตองชี้แจงผูตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทําใหมีโอกาสที่ลูกคาบางกลุมจะกลับมาใชบริการ
บริษัทตอเนื่อง
โดยกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญตามจังหวัด
ตางๆ เชน ภาคตะวันออก บริเวณโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่ง
ไดแก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมปนทอง เปนตน ภาคกลาง ซึ่งประกอบไปดวย นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เปนตน อนึ่งดวยความ
ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวนั้นมีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น โดยที่โรงงานตางๆ อาจทําใหเกิดมลพิษและ
สงผลตอสภาพแวดลอมในพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งตอตัวพนักงานของโรงงานเอง ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยอยูภายใต การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายและขอบังคั บอื่น เชน กรมควบคุ ม
มลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งจากกฎหมายที่มีเงื่อนไขชัดเจนทําใหธุรกิจการใหบริการทางการ
แพทย เชน การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม มีความสําคัญ
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ธุรกิจใหบริการทางการแพทย สวนใหญผูประกอบการจะมีเปนสวัสดิการขั้นพื้นฐานดานการตรวจสุขภาพ
ใหแกลูกจาง และในสวนธุรกิจการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนขอปฏิบัติที่กําหนดโดยกฎหมาย
ตางๆ โดยกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอย กระจายตัวอยูหลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถแบงได ดังนี้
กลุมลูกคาภาคเอกชน
ในการใหบริการทางการแพทย กลุมลูกคาที่เปนนิติบุคคลกระจายหลากหลายอุตสาหกรรม ไดแก เกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร สินค าอุปโภคบริโภค ธุร กิจการเงิ น สินคาอุ ตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ ละกอสรา ง
ทรั พยากร บริการ และเทคโนโลยี ซึ่ งเป นการกระจายความเสี่ยงการกระจุ กตั ว ของกลุ มลูกค า โดยเปน การ
ให บริ การผ า นรถเอ็ กซเรย เ คลื่อ นที่ และเป น การให บริ การผา นสาขาต า งๆ ของบริ ษั ท ซึ่ ง สามารถแบ ง ลู กค า
ภาคเอกชนไดเปน 2 กลุมดังนี้
- กลุมลูกคาภาคเอกชนที่เปนสํานักงาน
-

กลุมลูกคาภาคเอกชนที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม

กลุมลูกคาภาครัฐบาล
บริษัทจะมีการรับงานตรวจสุขภาพผานโรงพยาบาลรัฐบาล (รับงานชวง) เชน การตรวจสุขภาพประจําป
และการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว เปนตน โดยเปนการใหบริการตรวจสุขภาพพนักงานในสังกัดหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งจะตองรับงานชวงจากโรงพยาบาลภาครัฐบาล
สําหรับการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมกับบริษัทเอกชน กลุมลูกคาของบริษัทยอยจะเปนลูกคา
โรงงานอุตสาหกรรมและกระจายอยูในหลากหลายอุตสาหกรรมเชนกัน
1.2 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ช อ งทางการติ ดต อ ลู ก ค า ผ า นที มงานฝ า ยการตลาด ซึ่ ง มี ความรู ใ นการให
คําแนะนําแผนการตรวจสุขภาพประจําป การตรวจสุขภาพกอนเขางาน และการตรวจสุขภาพปจจัยเสี่ยง รวมถึง
แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเจาหนาที่ฝายการตลาดจะมีหนาที่ติดตอกับลูกคาโดยตรง เพื่อศึกษา
ความตองการของลูกคา รวมถึงทําการนําเสนอขอมูลบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพซึ่งเหมาะสม
ตามแตละกลุมลูกคา กระบวนการหรือขั้นตอนตรวจสุขภาพ และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม
ข อ กํ า หนดทางกฎหมายที่ ลู ก ค า ต อ งปฏิ บั ติ ต าม นอกจากนี้ ฝ า ยการตลาดสามารถจั ดให ลู ก ค า เยี่ ย มชม
หองปฏิบัติการสําหรับตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ รวมถึงการดูแลประสานงานตางๆ หากลูกคารองขอ และเสนอ
บริการอื่นๆ แกลูกคา

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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1.3 นโยบายดานราคา
บริ ษัท และบริ ษั ทย อยมี นโยบายในการกํ า หนดราคาค าบริการโดยเทียบเคี ยงกั บคู แข ง ที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในอุตสาหกรรม และจะใหความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการ ความถูกตอง ความรวดเร็วและ
แมนยํา เปนไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4 ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจการใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเปนอยางมากนับตั้งแตมีการประกาศใช
กฎหมายคุมครองแรงงาน อาศัยอํานาจตามขอความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยบังคับใหผูประกอบการจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง
โดยแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตร หรือผานการอบรม
ดานอาชีวเวชศาสตร หรือที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายประกาศกําหนด
โดยต อ งตรวจสุ ข ภาพลู กจ า งครั้ ง แรกให เ สร็ จสิ้ น ภายในสามสิ บวั น นั บตั้ ง แต วั น รั บเข า ทํ า งาน และตรวจสุ ข
ภาพตอเนื่องอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทําใหผูประกอบการ โดยเฉพาะโรงงานที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีลูกจางจํานวนมาก
มีความตองการใชบริการโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ซึ่งเปนผลใหธุรกิจใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อ นที่ไดรับ
ประโยชนจากการประกาศใชกฎหมายนี้
สําหรับภาคธุรกิจที่ใหบริการตรวจสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายกําหนดโดยในการใหบริการตรวจ
สุขภาพนอกสถานที่ ตองจดทะเบียนเปนโรงพยาบาลที่มีผูปวยไวคางคืนตามกฎหมายกําหนด โดยผูใหสวนใหญ
จะเปนโรงพยาบาลที่มีการรักษาครบวงจร ซึ่งจะมีทีมแพทยและพยาบาลที่มีความชํานาญการในหลายประเภท
ของการรักษา และจะมีแผนกตรวจสุขภาพเปนแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล โดยผูใชบริการกับโรงพยาบาลสวนใหญ
เปนลูกคาบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจะสงเสริมกับธุรกิจใหบริการทางการแพทย เนื่องจาก
เมื่อมีการใหบริการตรวจสุขภาพบริษัทจะมีโอกาสทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ณ
สถานประกอบการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอลูกจางที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยบริษัทยอยอาจให
คําปรึกษาเพิ่มเติมหรือแนะนําใหมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมได อยางไรก็ดี แนวโนมการเติบโตของ
ธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจมีปจจัยที่มีผลกระทบใกลเคียงกัน ดังตอไปนี้
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แนวโนมอุตสาหกรรม
การขยายตัวของแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามพื้นที่
การเติบโตจํานวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป พ.ศ.

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

18,562

18,378

17,680

17,695

17,668

17,762

17,749

17,549

17,297

18,670

ทุน (ลานลานบาท)

2.96

2.99

3.02

3.06

3.06

3.08

3.12

3.09

4.12

4.20

คนงาน (ลานคน)

0.56

0.56

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.53

0.53

0.58

108,096

110,139

111,938

114,409

117,162

120,415

123,498

122,272

120,786

123,486

ทุน (ลานลานบาท)

4.28

4.46

4.56

4.79

4.99

5.29

5.47

5.70

6.74

6.98

คนงาน (ลานคน)

3.18

3.22

3.28

3.36

3.42

3.51

3.53

3.41

3.44

3.51

รวมจํานวน (โรงงาน)

126,658

128,517

129,618

132,104

134,830

138,177

141,247

139,821

138,083

142,156

รวมคนงาน (ลานคน)

3.75

3.78

3.83

3.91

3.97

4.07

4.08

3.94

3.97

4.09

ในเขต กทม.
จํานวน (โรงงาน)

ในเขต ภูมิภาค
จํานวน (โรงงาน)

ที่มา : ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จากขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั่วประเทศมีจํานวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในป 2551 มาจนถึงป 2560
มีจํานวน 142,156 โรงงาน คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12.24 สวนจํานวนคนงาน ในป 2551 มีจํานวน 3.75 ลานคน และใน
ป 2560 มีจํานวน 4.09 ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 9.05

ทั้งนี้ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคที่จดทะเบียนและไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเพิ่มขึ้น
จาก 108,096 โรงงาน ในป 2551 เปน 123,486 โรงงาน ในป 2560 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR)
รอยละ 1.29 และจํานวนแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 3.18 ลานคน ในป 2551 เปน 3.51 ลานคน ในป 2560 คิดเปนอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 0.97 โดยบริษัทมีสาขากระจายตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสําคัญตางๆ
และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมตามนิคมอุตสาหกรรมตางๆ
นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากกวา 50 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยูภาคกลางและภาค
ตะวันออกมากกวา 40 นิคมอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเล็กนอย ประกอบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (ECC) ที่มีโครงการครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จึงทําให
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พื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพในการลงทุ น และมี โอกาสที่ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกมาก โดย
สามารถแบงที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ไดดังนี้
11

ระยอง

13

ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

3

สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา

3
9

3

ฉะเชิงเทรา
อื่นๆ

4

4

ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

จากภาพจะเห็นไดวาพื้น ที่ที่มีจํานวนนิคมอุ ตสาหกรรมตั้งอยูมากที่สุ ดคือ จั งหวัดระยอง และจังหวั ด
ชลบุ รี จํ า นวน 13 นิ ค มอุ ต สาหกรรม และ 9 นิ ค มอุ ต สาหกรรม ตามลํ า ดั บ และตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อยุธยา และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 3 - 4 นิคมอุตสาหกรรม โดยอีก
11 นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือกระจายตัวอยูในจังหวัดตางๆ
ขณะที่บริษัทมีสาขาอยู 5 สาขา คือ ราชพฤกษ (ที่ตั้งสํา นักงานใหญ) อยุธยาฯ ปทุมธานี ระยอง และ
ชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยมีสาขาที่สามารถใหบริการไดเต็มรูปแบบ คือสาขาระยอง
และชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีผูใชบริการคอนขางหนาแนน ขณะที่บริษัทมีสาขาปทุมธานี และอยุธยาฯ เปนสาขาเพื่อ
ตรวจเก็บตกจากการใหบริ การตรวจสุ ขภาพเคลื่อ นที่ประเภทตางๆของบริษัท โดยจะเห็นวา การขยายตั วของ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนผลดีตอการใหบริการทางการแพทยและการใหบริการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัทและบริษัทยอย
สถานการณโรคไขหวัดใหญ
บริษัทเห็นความสําคัญถึงการควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ (Influenza) ในคนแบงออกได 2
กลุมใหญ คือไขหวัดตามฤดูกาล และไขหวัดสายพันธุใหม ที่ทําใหเกิดโรคระบาดทั่วโลก ซึ่งผูที่ฉีดวัคซีนก็ยังมี
โอกาสเปนไขหวัดไดอยู แตอาการจะไมรุนแรงเทาผูที่ไมไดรับการฉีดวัคซี น โดยโรคไขหวัดใหญเปนโรคที่เกิดขึ้น
ตามฤดูกาลและไวรัสมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงควรเขารับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเปนประจําทุกป ซึ่งตั้งแตป
2559 เปนตนมา บริษัทมีรายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีนมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจํานวนผูปวยไขหวัด
ใหญมจี ํานวนเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หนวย : คน
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ไข ้หวัดใหญ่

จากขอมูลการเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 2549 –
2559 พบว า ผู ปว ยที่ เ ป น โรคไข ห วั ดใหญ มีจํ านวนเพิ่ มขึ้ น อย า งต อเนื่ อ ง โดยเฉพาะในป 2560 มี ผู ปว ยสู ง ถึ ง
196,765 ราย ซึ่งมากกวาในป 2551 ถึง 10 เทา โดยการใหบริการฉีดวัคซีนขณะที่ออกตรวจสุขภาพประจําปไดรับ
ความนิยมมากขึ้น เนื่องจากลูกคามีความใสใจในการปองกันโรคตางๆมากขึ้น ซึ่งทําใหใหบริษัทไดรับอานิสงคจาก
การใหบริการการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น โดยรายไดจากการฉีดวัคซีนมีสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นในป 2560 อีกดวย
สถานการณแรงงานตางดาว
การตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวถือการใหบริการที่สําคัญของบริษัทและชวยลดความเสี่ยงจากการผัน
ผวนของรายไดตามฤดูกาลสวนหนึ่ง โดยสวนใหญงานที่บริษัทใหบริการเปนงานชวงที่ประมูลจากโรงพยาบาล
รัฐบาล ในการตออายุวีซา และใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว อยางไรก็ดีขอกําหนดทางกฎหมายอาจเปน
ปจจัยสําคัญทําใหรายไดจากการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาพรวมจํานวนแรงงาน
ตางดาวมีการยายถิ่นฐานของแรงงานมีสวนสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนาสั งคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย างตอเนื่อง โดยแรงงานตา งดาวส วนใหญมาจากประเทศเพื่อนบ าน 3 ประเทศไดแก เมียนมา
กัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเปนผูจดทะเบียนเปนแรงงานตางดาวและผูติดตาม
อยางถูกกฎหมาย และเปนผูที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ซึ่งการยายถิ่นเขาประเทศสงผลกระทบตอสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกวาการยายถิ่นออก แตการยายถิ่นออกยังคงมีนัยสําคัญอยูเชนกัน ในขณะที่
มีการประกาศ พ.ร.ก. การบริห ารแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 ให มีการบังคั บใชกฎหมาย 3 มาตรา ซึ่งมีผลให
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แรงงานต างดาวที่ไมไดขึ้นทะเบียนที่ถูกตองมีการยายถิ่นฐานกลับประเทศเพื่อ นบาน โดยอาจจะเปนผลดีกับ
บริษัทเนื่องจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวทําใหผูประกอบการตองขึ้นทะเบียนแรงงานใหถูกตอง และทําให
ตองเขารับการตรวจสุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหรือตรวจสุขภาพเพื่อตออายุใบอนุญาตใหถูกตองเนื่องจากขอบังคับ
ดัง กล า วจะเอาผิ ดกั บผู ประกอบการและมี โทษหนั กแก ผู ประกอบการหรื อ ลู กจ า งซึ่ ง ปรั บตั้ ง แต 400,000 ถึ ง
800,000 บาทตอคนตอราย ทั้งนี้ ขอมูลจํานวนแรงงานตางดาวในประเทศ มีดังนี้
หนวย : ลานคน

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว

ตั้งแตป 2549 มีจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยจํานวน 826,399 คน จนถึง
ในป 2558 มีจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยจํานวน 1,445,575 คน เพิ่มขึ้นจํานวน
619,1768 หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 6.41 ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานตางดาวที่สําคัญในป 2554
โดยกระทรวงแรงงานไดผอนผันมาตรการบริหารแรงงานตางดาวโดยการพิสูจนสัญชาติ เพื่อแกไขปญญาแรงงานที่
หลบหนีเขาเมือง และเรงใหมีการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในป 2555 ทําใหจํานวนแรงงานตางดาวลดลง
อยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี จํานวนแรงงานตางดาวในประเทศไทยถูกควบคุมดูแล โดยกระทรวงแรงงาน และสํานักงาน
บริหารแรงงานตางดาว ซึ่งกําหนดใหมีการ พิสูจนสัญญาและตออายุใบอนุญาตการทํางานอยางเครงคัดมากขึ้น
โดยตองมีการตรวจสุขภาพเพื่อตออายุใบอนุญาตทํางานทุกป ซึ่งเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัท
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สภาวการณแขงขัน

1. ธุรกิจใหบริการทางการแพทย (Hospital Services)
สําหรับสภาวะการแขงขันในการตรวจสุขภาพในประเทศไทยนั้น มีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดังกลาวจํานวน
มาก โดยมีการแขงขันทั้งในดานราคา คุณภาพของการตรวจและความรวดเร็วในการวิเคราะหผล ซึ่งบริษัทมุงเนน
ในดานคุณภาพของการใหบริการ สําหรับโรงพยาบาลที่ใหบริการเฉพาะทางดานการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
สวนใหญจะมีขนาดคอนขางเล็กและใหบริการไดจํานวนครั้งละไมมากนัก โดยคูแขงที่สําคัญของบริษัทมี ดังนี้

รายชื่อคูแขง/1
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท/2
โรงพยาบาลในเครือ บางประกอก/2
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ/2
โรงพยาบาลเอเชีย
โรงพยาบาลสายหยุด
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร
แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:

/1
/2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลขนาดใหญใหบริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลขนาดใหญใหบริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลขนาดใหญใหบริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลเฉพาะทางเนนใหบริการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเฉพาะทางเนนใหบริการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเฉพาะทางเนนใหบริการตรวจสุขภาพ

ขอมูลจากผูบริหารของบริษัท
การใหบริการตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ
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2. ธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment Monitoring Services)
สําหรับสภาวะการแขงขันการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น จะมีการแขงขันทั้งในดานราคา และความ
เชี่ยวชาญของแตละบริษัทที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดของคูแขงดังนี้
หนวย : ลานบาท

รายชื่อคูแขง

/1

ป 2558

รายไดรวม/2
ป 2559

ป 2560

บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด

58.83

63.95

64.26

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

35.46

46.65

52.83

บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด

46.40

51.29

51.60

บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดลอม จํากัด

22.66

24.79

25.26

บริษัท ท็อปส-แลบ คอนซัลแตนท จํากัด

17.62

20.64

24.28

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด
18.76
20.00
บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด
27.45
31.73
หมายเหตุ: /1ขอมูลจากผูบริหารของบริษัท
/2
ขอมูลรายไดจากฐานขอมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)

19.08
40.48

3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการเปนกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจทีส่ ง ผลตอคุณภาพ
ในการใหบริการ ตนทุนการใหบริการ รวมถึงความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น บริษัทจึงใหความสําคัญกับการ
จัดหาผลิตภัณฑและบริการเปนอยางมาก ทั้งนี้ ดวยลักษณะการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยการใหบริการ
ทางการแพทยและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม จะตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเก็บสิ่งสงตรวจ ไปจนถึง
การวิเคราะห และการออกผลการตรวจ โดยบริษัทและบริษัทยอยมีขั้นตอนการใหบริการ จนถึงการออกผลการ
วิเคราะหที่เกี่ยวของกับการจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้
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4. ธุรกิจใหบริการทางการแพทย (Hospital Services)

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาขั้นตอนการใหบริการของบริษัทมีฝายอื่นๆ ที่สนับสนุนการใหบริการ
คือ ฝายปฏิบัติการนอกสถานที่ ฝายหองปฏิบัติการ และฝายประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ฝายปฏิบัติการนอกสถานที่
หนวยปฏิบัติการนอกสถานที่จะมีผูจัดการฝายปฏิบัติการนอกสถานซึ่งเปนแพทย และทําหนาที่ในการจัด
ทีมงานวิชาชีพใหสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทมีการจัดหาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากร
วิชาชีพ เชน แพทย เทคนิคการแพทย นักรังสีเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาล และพยาบาลเทคนิค เปนตน
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โดยฝายปฏิบัติการนอกสถานที่จะจัดบุคลากรวิชาชีพ ตามลักษณะงานและและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
การตรวจวัด ใหเหมาะสมกับโปรแกรมตรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การจัดหาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรวิชาชีพ
การคัดสรรบุคลากรของบริษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบวิชาชีพอยางถูกตอง
ครบถวนกอนเขารับทํางาน ใหเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติของแตละ
วิ ช าชี พ กํ า หนด โดยบริ ษั ท มี ก ารใช จํ า นวนบุ ค ลากรวิ ช าเฉพาะทางและเจ า หน า ที่ ป ฎิ บั ติ ก ารทั่ ว ไป ดั ง นี้
(หนวย : จํานวนคน)
ป 2559
ตําแหนง

ประจํา

ป 2560
ชั่ว

คราว

ประจํา

ป 2561
ชั่ว

คราว

ประจํา

ชั่ว
คราว

แพทย

6

199

6

474

5

430

พยาบาล

4

36

4

154

7

373

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

11

-

14

-

11

5

เทคนิกการแพทย

5

6

4

65

8

87

118

40

124

9

112

21

เจาหนาที่ปฏิบัติการทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทจะสรรหาบุคลากร โดยการประกาศขาวสารในเว็บไซด ทั้งนี้ มีเกณฑการคัดเลือกที่สําคัญ เชน





ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกตอง
มีประสบการณในการทํางานที่มีความเกี่ยวของกับตําแหนงที่สมัคร
มีความสามารถในการสื่อสาร
มีความรูความเขาใจกฎระเบียบ และขอบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทกําหนดใหมีการ
อบรมบุคลากร ทุกหนวยงานโดยดําเนินการอบรมและพัฒนาทั้งบุคลากรที่เขางานใหมและบุคลากรเกาอยางนอย
3 ถึง 10 ชั่วโมงตอคนตอเดือน รวมถึงบริษัทยังมีแผนการฝกอบรมประจําป เชน หลักสูตรการปองการการติดเชื้อ
หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (Basic Life
Support) และระบบคุณภาพ ISO ตางๆ เปนตน
โดยการจัดบุคลากรบริษัทมีหลักเกณฑเบื้องตนในการจัดกําลังอัตราออกหนวย โดยประเมินจากสถิติการ
ใหบริการในอดีต ใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับบริการ อยางไรก็ดีเกณฑการจัดกําลังอัตราการออกหนวยอาจมี
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การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เชน ในกรณีที่ลูกคามีความตองการใหเรงใหบริการและเจาะเลือด
และตรวจ หู ตา และปอด ใหแลวเสร็จในชวงครึ่งวันเชา อาจตองมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือและรถเอกซเรยเคลื่อนที่
อุปกรณและเครื่องมือแพทยที่มีมูลคาสูง เชน เครื่อง X-RAY ดิจิตอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เครื่อง
เปาปอด และรถเอกซเรยเคลื่อนที่ เปนตน ทั้งนี้ การขอซื้อสินทรัพยดังกลาวจะตองจัดทํางบประมาณประจําป โดย
ประเมินจากความตองการใชสินทรัพยแตละฝายเพื่อวางแผนประมาณการรายจายเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย โดย
กอนการจัดซือ้ จะตองไดรับการอนุมัติตามขอบเขตอํานาจอนุมัติที่กําหนด และเปนไปตามคูมือการทํางานของฝาย
จัดซื้อ ซึ่งสินทรัพยสวนใหญจะสั่งซื้อผานผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศเพื่อใหมีการรับประกันและบริการ
หลังการขายที่เหมาะสม เชน การฝกอบรมผูใชงาน การบํารุงรักษา และการสอบเทียบ โดยบริษัทมีการสอบเทียบ
อุปกรณทุก 6 เดือน และ 1 ป ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ในสวนของรถเอ็กซเรยตองมีการตรวจรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และออกรายงานผลการตรวจมาตรฐานเพื่อใชในการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานปรมาณู
ฯ ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาการชําระเงินกับผูจัดจําหนายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยูกับการเจรจาตอรอง
ซึ่งในชวงเดือนที่ลูกคาใชบริการหนาแนน บริษัทมีอัตราการใชเครื่องมือและอุปกรณเต็มกําลัง อาจมีการ
พิจารณาเชาอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ในการตรวจสุขภาพ เชน รถ X-RAY เครื่องตรวจตา และเครื่องตรวจปอด
เปนตน โดยการเชาตองผานระบบการจัดซื้อจัดจาง ผูใหบริการที่มีคุณภาพ และอยูใน Approve List ซึ่งบริษัทมี
การพิจารณาผูใหเชาเครื่องมือและอุปกรณที่ไดรับมาตรฐาน และมีการเทียบราคาพิจารณาเงื่อนไขตามความ
เหมาะสมกอนมีทํารายการเชา
4.2 ฝายหองปฏิบัติการ
บริษั ทมีห องปฏิบัติการสํ าหรับตรวจสิ่ง สง ตรวจ (Specimen) สามารถดํ าเนิ นการตรวจวิเ คราะห ทาง
การแพทยครอบคลุมงานประเภทตางๆ ไดแก งานภูมิคุมกัน งานพิษวิทยา งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา และงาน
จุลทรรศศาสตร พรอมดวยนักเทคนิคการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมื ออุปกรณที่ทันสมัย เชน เครื่อง
วิ เ คราะห ส ารเคมี ใ นเลื อ ดและสิ่ ง ส ง ตรวจ (Clinical Chemistry Analyzer) เครื่ อ งวิ เ คราะห ภู มิ คุม กั น วิ ท ยา
(Immunoassay Analyzer) และเครื่องวิเคราะหโลหิตวิทยา (Hematology Analyzer) เปนตน
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การจัดหาวัสดุการแพทยใชไป ยาและเวชภัณฑ เครื่องมือ และอุปกรณในการวิเคราะห
วัสดุทางการแพทย ยาและเวชภัณฑที่ใชในการตรวจวิเคราะหและใหบริการ เชน ไซริ้ง วัคซีน และยา
รั กษาโรคเท า ช า ง เป น ต น ซึ่ ง ถื อ เป น ต น ทุ น ที่ สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ให
ความสําคัญกับการจัดซื้อวัสดุทางการแพทยใชไป ยาและเวชภัณฑ โดยจะจัดซื้อกับผูจัดจําหนายที่อยูในบัญ ชี
รายชื่อผูจัดจําหนาย (Approved Vendor List) ซึ่งการคัดเลือกผูจัดจําหนายเขาสูบัญชีรายชื่อผูจัดจําหนายนั้นจะ
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน อนึ่งจะมีการประเมินผูจัดจําหนายทุกรายการที่สั่งซื้อ โดย
พิจารณาดานราคา คุณภาพ การจัดสง และบริการกอน-หลังการขาย ในกรณีที่จะมีการจัดซื้อวัสดุใชไปและยา
และเวชภัณฑใหมจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจและเปนไปตามคูมือการทํางานของฝายจั ดซื้อ โดยสวน
ใหญบริษัทจะจัดซื้อวัสดุใชไปและยาและเวชภัณฑจากผูจัดจําหนายที่มีชื่อเสียง โดยไมมีการพึ่งพิงผูจัดจําหนาย
รายใดรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาการชําระเงินกับผูจัดจําหนายเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
บริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณในการวิเคราะหที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทถือวาเปนผูใหบริการทีม่ กี าร
ใชวัสดุทางการแพทยใชไป ซึ่งหมายถึง เชน น้ํายาตรวจไขมัน น้ํายาตรวจมะเร็ง และน้ํายาตรวจน้ําตาล เปนตน ที่
ใชในตรวจวิเคราะห และการใหบริการคอนขางมาก โดยผูจัดจําหนายน้ํายา เครื่องมือและอุปกรณในการวิเคราะห
เสนอใหบริษัทมีการทําสัญญาใชเครื่องมือ และอุปกรณในการตรวจวิเคราะหโดยไมมีคาใชจาย และมีเจาหนาที่
ดูแล ตรวจสอบเครื่องทุกๆ 3 เดือน ในกรณีที่เครื่องมือมีปญหาไมสามารถซอมแซมได ผูจัดจําหนายจะหาเครื่องมือ
ทดแทนใหจนกวาจะสามารถซอมแซมเครื่องมือใหแลวเสร็จ โดยมีเงื่อนไขใหใชน้ํายาในการตรวจวิเคราะหจากผู
จัดจําหนายเทานั้น ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาราคาน้ํายา เงื่อนไขการใหบริการ กอนทําสัญญากับผูจัดจําหนาย
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สําหรับการบริหารจัดการวัสดุใชไปและยาและเวชภัณฑนั้น บริษัทจะมีการประเมินความตองการใชวัสดุ
ใชไปและยาและเวชภัณฑจากงานที่จะเกิดขึ้นลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห และมีกําหนดจํานวนคงเหลือขั้นต่ํา
ของวัสดุใชไป ยาและเวชภัณฑแตละชนิด โดยบริษัทจะดําเนินการใหผูจัดจําหนายทยอยนําสงวัสดุใชไป ยาและ
เวชภัณฑ ตามแผนระยะเวลาการใชใหแกบริษัท และมีการเก็บรักษาสินคาคงเหลือ ไวบางสวนเพื่อรองรับการ
ดําเนินธุรกิจ
5. ธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment Monitoring Services)
บริษัทยอยมีการจัดหาผลิตภัณฑและบริการ โดยใชระบบการจัดซื้อรวมกับบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ
และบริการตางๆ ซึ่งมีการจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ เชน การจัดหาบุคลากร การจัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือ และการจัดหาวัสดุการแพทยใชไป เปนตน โดยผลิตภัณฑและบริการ ที่กลาวมาเปนสิ่งที่สําคัญในการ
ใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีวิธีการเทียบราคากอนการจัดซื้อ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระบบ
การจัดซื้อของบริษัท
6. ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสภาพแวดลอมแกผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน และใหความสําคัญ
การจัดการดานสิ่งแวดลอมของสถานพยาบาล โดยมีการประกาศคูมือความปลอดภัยในสถานพยาบาล โดยมีการ
ควบดูแลมาตรการควบคุมดูแลดังนี้
7. การจัดการขยะติดเชื้อ และสารเคมีที่ใชในการทดสอบ
(1) สารเคมีและวัตถุอันตรายกําหนดใหมีการจัดพื้นที่เก็บรักษาที่เหมาะสมในแตละหนวยงาน วัตถุสารเคมี
เก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากและพนักงานไดรับการอบรมใหเขาใจ รวมทั้งมีการเคลื่อนยายสารเคมีอยาง
ปลอดภัยและเหมาะสม
(2) ไดมีการกําหนดใหบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มีหนาที่คัดแยกขยะทุกครั้งกอนทิ้งลงใน
ภาชนะรองรั บขยะทุ กครั้ ง ก อ นทิ้ ง ในภาชนะรองรั บขยะที่ กํา หนดไว อ ย า งถู กต อ งตามประเภทของขยะ โดย
โรงพยาบาลแบงขยะออกเปน 4 ประเภท ไดแก ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย
(3) การติดปายบงชี้ประเภทขยะ กําหนดใหขยะทุกประเภทมีการติดฉลากที่ภาชนะบรรจุเพื่อบงชี้ประเภท
ของขยะ และสารเคมีเพื่อสามารถคัดแยก และนําไปกําจัดไดอยางถูกตอง
(4) การแบงแยกพื้นที่จัดการขยะ ไดมีการจัดพื้นที่จัดเก็บขยะติดเชื้อเพื่อลดการปนเปอนหรือการสัมผัสกับ
พนักงาน ผูรับบริการ หรือผูปวยใหนอย มีการเคลื่อนยาย โดยภาชนะที่มีฝาปดจากบริเวณที่ทิ้งไปยังที่เก็บรักษาที่
กําหนดไว
อยางไรก็ดี บริษัทมีการวาจางหนวยงานภายนอกในการกําจัดสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงขยะ และ
ขยะติดเชื้ออีกดวย
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ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับ
นี้อยางรอบคอบโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้กอนตัดสินใจลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษทั
และมูลคาหุนของบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจเปน
ปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือ แหลงเงินทุนของบริษัท
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ”
หรือการประมาณการทางการเงินโครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและ/หรือคําหรือ
ขอความอื่นใดในทํานองเดียวกัน เปนคําหรือขอความที่บงชี้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไมแนนอน
เปนการคาดการณถึง เหตุ การณ ในอนาคต อันเปนความเห็นของบริ ษัท ในปจจุบันนั้ น มิ ไดเป นการรับรองผล
ประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณ
หรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิไดทําการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด
ปจจุบัน บริษัทมีการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตร โดยเนนใหบริการ
ดานการตรวจสุขภาพประจําป การตรวจสุขภาพกอนเขางาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทยอยดําเนินกิจการให
คําแนะนํา ปรึกษา และใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยจะเนนใหบริการตรวจวัดทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในโรงงานและสํานักงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายตางๆ โดยความ
เสี่ยงที่สําคัญตางๆของธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง
การใหบริการตรวจสุ ขภาพจะตอ งพึ่งพาบุคลากรทางการแพทยที่ มีคุณภาพในสาขาที่เกี่ ยวของ ซึ่ งในปจจุบัน
สามารถผลิตไดในจํานวนจํากัด ประกอบกับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการใหบริการทางการแพทยและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ สงผลใหเกิดความตองการบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณเขารวมงานในองคกรอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งบุคลากรดังกลาวจะตองใชระยะเวลาในการพัฒนาความรูและความสามารถที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัท
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อาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางในอนาคต โดยบริษัทมี
การใชจํานวนบุคลากรวิชาเฉพาะทางและเจาหนาที่ปฎิบัติการทั่วไป ดังนี้
ตําแหนง
แพทย
พยาบาล
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
เทคนิกการแพทย
เจาหนาที่ปฏิบัติการทั่วไป

ป 2559
ประจํา ชั่วคราว
6
199
4
36
11
5
6
118
40

ป 2560
ประจํา ชั่วคราว
6
474
4
154
14
4
65
124
9

(หนวย : จํานวนคน)
ป 2561
ประจํา ชั่วคราว
5
430
7
373
11
5
8
87
112
21

อยางไรก็ดีธุรกิจของบริษัทมีการผันแปรไปตามฤดูกาล บริษัทจึงมีการใชบุคลากรทางการแพทยและบุคลากร
วิชาชี พเฉพาะทางนอกเวลา เพื่อเปนการบริห ารต นทุนใหมีประสิท ธิภาพมากขึ้น บริษัท มีการใชบุคลากรทาง
การแพทยนอกเวลาในการออกตรวจนอกสถานที่ ซึ่งการออกหนวยในการตรวจสุขภาพเปนงานทีใ่ ชเวลาสัน้ และไม
ต อ เนื่ อ งในแต ล ะงาน จึ ง อาจประสบป ญ หาขาดแคลนบุ คลากรทางการแพทย น อ ยกว า โรงพยาบาลทั่ ว ไป
ประกอบดวยการที่บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกบุคลากร
ในสวนของบุคลากรทางการแพทยและบุลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจําของบริษัท บริษัทมีการสรางเสริม
บรรยากาศและสุ ขอนามั ยในการทํ า งานที่ดี นอกจากนี้ บริ ษัท ยั งมี น โยบายในการฝกอบรมแก บุคลากรทาง
การแพทยและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจําของบริษัทเพื่อสรางเสริมทักษะในการทํางานและพั ฒนาการ
เรียนรูอยางตอเนื่องในดานตางๆ อันจะสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร ประกอบกับบริษัทมีเครือขาย
บุคลากรทางการแพทย ซึ่งสามารถชักชวนมารวมงานในกรณีที่ประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรได จากนโยบาย
ขางตน บริษัทเชื่อวาจะสามารถชวยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรวิชาชีพ
เฉพาะทาง
1.1.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
ผูใชบริการตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถฟองรอง บุคลากร ผูดําเนินสถานพยาบาล
หรือบริษัทและบริษัทยอย หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไมพอใจในการใหบริการ ตลอดจนหากผลการ
ตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ออกมาผิดพลาด และยังรวมไปถึงการถูกฟองในเรื่องการปฎิบัติ
หนาที่ของบุคลากรวิชาชีพ อาทิ เชน แพทย พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย นักรังสีเทคนิค และนักวิชาการ
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยความเสี่ยงจากการถูกฟองรองที่อาจเกิดขึ้นจากลูกคา และผูควบคุมดูแลในธุรกิจของกลุม
บริษัท เชน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน โดยในอดีตที่ผานมามีขอกลาวหาแกอดีต
พนักงานของบริษัท วาไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย เนื่องจากบุคคลากรดังกลาวผานการ
อบรมดา นการเจาะเลื อดและด า นอื่น ๆจากสถาบั น ของรั ฐ หรื อ สภาเทคนิ คการแพทย รั บรอง แต ไม ตรงตาม
ขอกําหนดทางกฎหมายของ พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิ คการแพทย ซึ่งทําใหมีความผิดตาม พ.ร.บ. วิ ชาชีพเทคนิ ค
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การแพทย อยางไรก็ดีขอกลาวหาดังกลาวเปนความผิดสวนบุคคล จึงไมมีผลผูกพันถึงบริษัทและบริษัทไมไดถูก
กลาวหาในขอกลาวหาดังกลาว
ในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึง
ขั้นตอนและกระบวนการในการใหบริการใหถูกตองและเปนไปตามเกณฑที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท
ยอยยังใช อุปกรณที่ทั นสมัยและไดมาตรฐานพรอ มดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อ ลดขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น พรอมทั้งยังนําระบบ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2005 มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ อนึ่ง
บริษัทและบริษัทยอยยังมีการประเมินคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ และในสวนของ
บุคลากรวิชาชีพตางๆ บริษัทมีขั้นตอนการจัดบุคลากรตามโปรแกรมการออกตรวจและจัดใหมีการลงนามรับรอง
เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟองรองจากสาธารณสุขแตละพื้นที่และลูกคา
1.1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
เนื่องจากการตรวจสุขภาพมีกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพกอนเขางานและ
ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป ต อ เนื่ อ งอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง แก ลู ก จ า งที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย เสี่ ย ง และการที่
โรงพยาบาลเอกชนมีการควบรวมเพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาดและขยายการใหบริการใหครอบคลุมไปยังพืน้ ที่
ตางๆ มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ และ
การประชาสัมพันธของโรงพยาบาลตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคา จากปจจัยดังกลาวทําใหธุรกิจตรวจสุขภาพมีการแขงขัน
ที่สูง ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันดานราคา และอาจสงผลกระทบตอกําไรของบริษัท
อยางไรก็ดี จากการที่บริษัทดํา เนินธุร กิจดานการใหบริการตรวจสุขภาพมานานกวา 22 ป ทําใหบริษัท มี
ประสบการณและความชํานาญสูงในการใหบริการตรวจสุขภาพและวิเคราะหผลการตรวจ และมีรายไดจากการ
ใหบริการเติบโตอยางคอยเปนคอยไป ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรพรอมดวยเครื่องมือและ
อุปกรณ ทางการแพทย และหอ งปฏิบัติการอย างตอเนื่อง พรอมรถเอ็กซเรยสามารถให บริการไดครอบคลุมทั่ ว
ประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการใหสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อให
บริษัทเปนที่รูจักมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหบริษัทมั่นใจวาสามารถ
แขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายไดตามฤดูกาล
ธุรกิจการใหบริการทางการแพทยของบริษัทเปนธุรกิจการตรวจสุขภาพประจําป กอนเขางาน แรงงานตาง
ดาว และปจจัยเสี่ยง โดยรายไดหลักของบริษัทสวนใหญมาจากรายไดจากการตรวจประจําป ซึ่งการตรวจสุขภาพ
ประจํ าปส วนใหญจะเริ่ มตรวจในชวงไตรมาส 3 ถึง 4 ของแตละป โดยส วนหนึ่งสาเหตุ อาจเกิดจากเปน ชวงที่
จํานวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงนอย และเปนรอบการตรวจสุขภาพประจําปของแตละบริษทั จึงทําใหบริษทั สวน
ใหญจะตรวจสุขภาพในชวงดังกลาวคอนขางมาก โดยรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในแตละไตรมาสยอนหลัง
ตามภาพ ดังนี้
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อยางไรก็ดีบริษัทก็ใหความสําคัญในการลดความเสี่ยง โดยการขยายประเภทการใหบริการของบริษัทเพื่อบริหาร
รายไดในชวงเวลาที่แตกตางกันมากขึ้น เชน การตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว ซึ่งสวนมากจะเกิดขึ้นในชวงไตรมาส

1 ถึงไตรมาส 2 ของแตละป รวมไปถึงการตรวจสุขภาพกอนเขางาน ซึ่งจะใหบริการในปริมาณที่มากชวงไตรมาส 1
ถึงไตรมาส 2 ของแตละป และรายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีนที่ ใหบริการมากในชวงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3
ของแตละป รวมถึงรายไดตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดลอมของบริ ษัทยอยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส วนใหญจะมีการ
ใหบริการมากในชวงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ของแตละป ดังนั้นบริษัทเชื่อวาวิธีการดังกลาวจะชวยลดความเสี่ยง
จากการผันผวนของรายไดตามฤดูกาลไดพรอมๆกับการเติบโตของธุรกิจของกลุมบริษัทดวย
1.2 ความเสี่ยงอื่นๆ
1.2.1 ความเสี่ยงจากการขายหุนจากผูถือหุน
เนื่องจากบริษัทมีผูถือหุนบางกลุมที่ไมไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทกลุมบุคคล
ดังกลาวเปนเพียงผูลงทุนโดยมิไดเขามาบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงที่กลุมผูถือหุนดังกลาว
จะขายหุนหลังจากที่บริษัทไดเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแลว
1.2.2 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนมากกวารอยละ 50
ในป 2558 มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน โดยกลุมประสิทธิ์ดํารง ขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนใหม 6 รายทําให
กลุมประสิทธิ์ดํารง มีสัดสวนการถือหุนหลังจากการขายหุนคิดเปนรอยละ 15 และกลุมผูถือหุนใหมมีสัดสวนรอย
ละ 85 โดยนายแพทยนิมิต ประสิทธิ์ดํารง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญสายการแพทย ดูแลดานดานการแพทย
และพยาบาล และดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ ดูแลดานการตลาด ตอมาในป 2560 นายแพทยนิมิต ประสิทธิ์ดํารง มี
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การขายหุนสวนที่เหลือออก และลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งนายแพทยณรงคพล ห าวเจริญ ดํารง
ตําแหนงรองจากนายแพทยนิมิต ประสิทธิ์ดํารง ขึ้นมาเปนผูดูแลดานการแพทยและพยาบาลแทน ซึ่งปจจุบัน
กลุม ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 65.06 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) จึงทําใหกลุมดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือ
หุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่
ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน
ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือ
หุนใหญเสนอได ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชนชนครั้งแรกนี้กลุม ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษจะถือ
หุนรอยละ 48.42
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส และมีการถวงดุลอํานาจดังกลาว
บริษัทจึงไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และไดกําหนดขอบเขตการ
ดําเนินงานการมอบอํานาจใหแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขา
รวมในคณะกรรมการบริษัทซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
รวมทั้งบริษัทไดกําหนดมาตรการการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจํากัดการออก
เสียงของผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในโดยการวาจางบริษัทผูชํานาญการ
จากภายนอกที่ปฏิบัติงานเปนอิสระและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใสและ
ถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท
1.2.3 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทน
จากการขายหุนตามที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอไอ แล ว ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย อยูระหวางการพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเขาเป น
หลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัท มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอไอ” ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน
รายยอย โดยบริษัทตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมต่ํากวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25
ของทุนชํ าระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว า ภายหลังการเสนอขายหุน แลว เสร็ จ บริษัท จะมี คุณสมบั ติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
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1.2.4 ความเสี่ยงกรณีราคาหุนของบริษัทอาจมีความผันผวนซึ่งกอใหเกิดผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญตอ
ผูลงทุนที่ซื้อหุนสามัญของบริษัทในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้
ราคาซื้อขายหุนสามัญของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ อาจมีความผันผวนของ
ชวงราคาซื้อขายเนื่องจากปจจัยหลายประการ ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึง
 สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตางๆ หรือในตลาดหลักทรัพยฯ หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
 ทัศนะที่มีตอโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของบริษัท รวมถึงสภาวะอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
 ความแตกตางระหวางผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงกับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่ผูลงทุนและนักวิเคราะหไดคาดหวัง
 บทวิจัยของนักวิเคราะหหลักทรัพยหรือการเปลี่ยนแปลงคําแนะนําของนักวิเคราะหหลักทรัพย
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทลักทรัพยฯ ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกับบริษัท
 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ขอพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหนวยงานของรัฐ
 สภาวะหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง
ทั้งนี้ ปจจัยตางๆ เหลานี้และปจจัยอื่นๆ อาจสงผลใหราคาหุนของบริษัทและความตองการซื้อหุนของ
บริษัทมีความผันผวน ซึ่งทําใหราคาซื้อขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพยอาจต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใน
ครั้งนี้เปนอยางมาก รวมถึงอาจทําใหเกิดขอจํากัดหรือขัดขวางมิใหผูลงทุนสามารถขายหุนของบริษัทไดและอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอสภาพคลองของหุนของบริษัท
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน
1. ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 107,500,000 บาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว 80,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่ง
บริษัทจะทําการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 55,000,000 หุน ใหแกประชาชนเปนการทั่วไปเปนครั้งแรก
(IPO)
ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
เทากับ 107,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 215,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
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2. โครงสรางผูถ ือหุน
โครงสรางผูถือหุนของบริษทั กอนและหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครัง้ แรก มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

กอนการเสนอขายหุนใหแก
ประชาชน
จํานวนหุน

หลังการเสนอขายหุนใหแก
ประชาชน

รอยละ

จํานวนหุน

รอยละ

กลุมดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ

104,100,800

65.06

104,100,800

48.42

ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ/1

72,100,400

45.06

72,100,400

33.54

นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ/1

32,000,400

20.00

32,000,400

14.88

กลุมครอบครัวพรยืนยง

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

กลุมผูถือหุนอื่นๆ

15,899,200

9.94

15,899,200

7.39

นางสาววิมาลา สกุลบุญราศี/1

7,999,400

5.00

7,999,400

3.72

นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง

4,700,000

2.94

4,700,000

2.19

นายสุวิทย ตันติสุนทร/1

3,199,800

2.00

3,199,800

1.49

160,000,000

100.00

160,000,000

74.42

55,000,000

25.58

215,000,000

100.00

รวมจํานวนหุน
จํานวนหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
รวมจํานวนหุน

หมายเหตุ : /1 กลุมผูถือหุนใหม 6 ราย เขาถือหุนในบริษัท ตั้งแตป 2558 โดยกลุมครอบครัวพรยืนยง นางสาววิมาลา สกุลบุญราศี
และนายสุวิทย ตันติสุนทร เปนผูถือหุนที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร

3. การออกหลักทรัพยอื่น
-ไมม-ี
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นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่น(ถามี) อยางไรก็ตาม
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง
การขยายธุรกิจ ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท
โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกลาว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผู
ถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลได แลวรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดเี ปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และมีการทบทวนเปน
ระยะ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ชว ยกํากับดูแลและสงเสริมใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ใหมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรือ่ งนโยบายการตอตานการคอรรัปชัน่ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
ในป 2561 บริษัทฯ ไดมีการทบทวนปรับปรุงแกไขหลักการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของโดยแบง
หมวดหมูเนื้อหาใหชัดเจน ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่สาํ คัญ โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯประกอบดวย 5 หมวดหลัก ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถอื หุน
การปฏิบัติตอ ผูถอื หุนอยางเทาเทียมกัน
บทบาทของผูมสี วนไดสว นเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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คาตอบแทนของผูส อบบัญชี
มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีมติใหแตงตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวดรณี
สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี นวมแม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5596 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2561 เนื่องจากเปนบริษัทที่มี
ความเปนอิสระ มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับ
เปนผูสอบบัญชี และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน 2,430,000.00 บาท (สองลานสี่แสนสามหมื่น
บาทถวน)
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งมีความเปนอิสระ
ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ บริษั ทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกั บ
บุคคล ดังกลาวแตอยางใด โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผู สอบ
บัญชีสังกัด
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 2,430,000.00 บาท
 ไมมีการจายคาตอบแทนสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา และไมมีคาใชจายทีต่ อ งจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา
2. คาบริการอื่น (Non – audit fee)
- ไมมี
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ตระหนักถึ ง ความสํ า คัญของการปฏิ บัติตามหลั กการกํ า กั บดูแ ลกิ จการ จึ งได มีการกํ า หนด
นโยบาย และหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ผานมาของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการอยาง
เครงครัดสรุปได 5 หมวด ดังนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนโดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือ
การโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุม
เพื่ อ ใช สิ ทธิ อ อกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถือ หุน เพื่อ แต งตั้ ง หรื อ ถอดถอนกรรมการ แต ง ตั้ง ผู สอบบั ญชี แ ละเรื่อ งที่ มี
ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. มีการใหขอมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดและ
เหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเวนการกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท
2. กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุม
3. คณะกรรมการดูแลใหมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
4. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมโดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา และ
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวผานทางเว็บไซตของบริษัท
5. คณะกรรมการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือ
หุน เชน ชวงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอตอการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง
เปนต น โดยไม ทําการใดๆที่เ ปนการจํา กัดโอกาสเขา ประชุมหรื อสร างภาระใหผูถือหุนจนเกิ นควร เช น ไมควร
กําหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกวาที่กําหนดไวในแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
6. ประธานกรรมการจะดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท
จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือ
หุนแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได
7. ประธานที่ประชุมจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ เชน วาระการแตงตั้ง
กรรมการ
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8. บริษัทมีวิธีการลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายบัญญัติให
การลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ใหนับวาผูถือหุนทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนมีเสียง
หนึ่งเปนคะแนน แตในการลงคะแนนลับ ใหนับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งตอหนึ่งหุนที่ตนถือ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่
ไมเปนผูบริหาร และผูถือหุนสวนนอยและสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแล
ใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม ดวยเชื่อวาเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม
กันโดยมีแนวปฎิบัติดังนี้
1. กอนวันประชุมผูถือหุนบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม โดยจะมีคณะกรรมการบริษัทจะเปน
ผูดูแลเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุม
2. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแล
ใหมีการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา
3. บริษัทสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแตงตั้ง กรรมการเปนรายบุคคล เพือ่
ความโปรงใส และตรวจสอบ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสว นไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และประสานประโยชน
รวมกันอยางเหมาะสม เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี โดย
มีแนวทางปฎิบัติดังนี้
บริษัทกําหนดใหมีจรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคาและเจาหนี้คูแขง
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและปฏิบัติอยางเครงครัด
รวมทั้งไดกําหนดโทษในการที่ไมปฏิบัติตามไวในคูมือพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียตางๆ
ดังนี้

www.intermedthai.com
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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ผูถือหุน

: บริษัทจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุน
ทั้ ง รายใหญ แ ละรายย อ ย เพื่ อ ประโยชน สูง สุ ด ของผู ถื อ หุ น โดยรวม ตลอดจนตั ด สิ น ใจ
ดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพโดยกําหนดนโยบายการจายปนผลอยางเหมาะสม
ให แ ก ผู ถื อ หุ น โดยการจ า ยป น ผลดั ง กล า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ขึ้ น อยู กั บ ผลการ
ดําเนิน งานฐานะการเงิ นและแผนงานการลงทุน ของบริษั ทพรอ มทั้ งจั ดตั้ งคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเปนผูใหความเห็นชอบในการกําหนดทิศทางเปาหมายทาง
ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทผูถือหุน
รวมถึง ผูมีสวนไดสวนเสีย เป นสํา คัญผูถือ หุน และผูมี สวนได สวนเสี ยสามารถรายงานหรื อ
รอ งเรี ย นเรื่ อ งที่อ าจกอ ใหเ กิ ด ความเสี ย หายต อบริ ษั ทต อ -คณะกรรมการผ า นเลขานุ ก าร
บริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองขอเท็จจริงเบื้องตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการชุดยอยตอไป

พนักงาน

: บริษัทใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัดไม
สนับสนุนการใชแรงงานอยางไมเปนธรรม การใชแรงงานเด็ก แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย
ใหความสําคัญตอการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับบริษัทจะคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ ว าจ า งให ดํ า รงตํ า แหน ง ต างๆ ดว ยความเป น ธรรมโดยคํา นึ ง ถึ งคุ ณสมบั ติ ข องแต ละ
ตําแหนงงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณและขอกําหนดอื่นๆ ที่จําเปนกับงานและ
ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติไมมีขอกีดกันเรื่องเพศอายุเชื้อชาติ
ศาสนาสถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ ยวของโดยตรงกั บการปฏิ บัติ งาน โดยที่การ
แตง ตั้ง โยกย าย รวมถึ งการใหรางวัลและการลงโทษพนัก งาน กระทําด วยความสุ จริ ตใจ
และตั้งอยูบนพื้นฐานความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นบริษัทจะ
รัก ษาข อ มู ลส ว นบุค คลของพนั ก งานเช นชี ว ประวั ติ การศึ ก ษา ประวั ติ ครอบครั ว ประวั ติ
สุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯการเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานจะ
ทํา ได ต อ เมื่ อ ได รับ ความเห็ น ชอบจากพนั ก งานผู นั้ น และให ค า ตอบแทนที่ เ ป น ธรรมและ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งจัดงานปฐมนิเทศ มอบคูมือพนักงาน การอบรม
ใหความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และจั ดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน
เพื่อสนับสนุนใหพนักงานออมเงินระยะยาวไวสําหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจาก
งานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

คูคา

: บริ ษั ท มี ก ระบวนการการจั ด ซื้ อ จั ด หาขั้ น ตอนที่ ต รวจสอบได โ ปร ง ใสเป น ธรรม และก อ
ประโยชนสูงสุดต อบริษัทซึ่งพนักงานบริษัทตองจัดซื้อ จัดหาสินคาและบริการโดยคํานึงถึ ง
ความตองการความคุมคาราคาและคุณภาพมีการใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียมถูกตอง ไม
ปกปดไมมีอคติไมเลือกปฏิบัติตอผูคาในการติดตอคูคาใหผูติดตอเก็บเอกสารหลักฐานการ
เจรจาการรา งสัญญาการทํา สัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไวเปนหลักฐานเผื่อใชตาม
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมายโดยที่ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริต
ในการคากับคูคาและปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัดเมื่อพบวาไมสามารถปฏิบัติตาม

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

Annual Report 2018

P a g e | 100

สั ญญาหรื อ คู ค า ไม อ าจปฏิ บั ติ ต ามสั ญญาหรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม สามารถปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาไดใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแกไขตอไป
ลูกคา

: บริ ษั ท ให บ ริ ก ารต อ ลู ก ค า ภายใต เ งื่ อ นไขที่ เ ป น ธรรมและตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการได รับ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝายโดยที่พนักงานบริษัทตองทุมเทมุงมั่นพัฒนาบริการให
มีคุณภาพ เป นไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ มีราคาที่สมเหตุสมผลทันตอสถานการณและ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอย างเครง ครัดกรณี ที่ไมสามารถปฏิบั ติ
ตามเงื่ อ นไขข อ ใดข อ หนึ่ ง ต อ งรี บ แจ ง ให คู ค า และ/หรื อ เจ า หนี้ ท ราบล ว งหน า เพื่ อ ร ว มกั น
พิ จ ารณาหาแนวทางแก ไ ขทั้ ง นี้ จ ะพึ ง รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค า เว น แต ลูก ค า ยิ น ยอมให
เปดเผยเปน ลายลักษณอัก ษรหรือเปน ไปตามกฎหมายรวมทั้งไมนําขอมูลของลูกคามาใช
เพื่อประโยชนของตนเองและผูที่เกี่ยวของ

เจาหนี้

: บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม และไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไม
สุจริตในการคากับเจาหนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไม
สามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข อ ใดได ต อ งรี บ แจ ง ให เ จ า หนี้ ท ราบล ว งหน า เพื่ อ ร ว มกั น
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

คูแขง

: บริษัทจะไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม
เหมาะสมและไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายหรือโจมตี
คูแขงโดยปราศจากขอมูลอยางสมเหตุสมผลทั้งนี้กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงาน
จะประพฤติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

สังคมและสวนรวม

: บริษั ทจะรั บผิ ดชอบและยึด มั่น รวมทั้ งสนับ สนุน ทั้ง ในดา นการดูแ ลสิ่ง แวดล อมการศึ กษา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่บริษัทมีทําเลที่ตั้งในการ
ดํา เนิน ธุ รกิ จ และดํ า เนิ น กิจ กรรมเพื่ อ รว มสร า งสรรค สังคมชุม ชนและสิ่ ง แวดลอ มเพื่ อ ให
ชุมชนที่บริษัทมี ทําเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ ดําเนินการเองและรวมมือกั บรัฐและชุมชน
โดยให ความสํ าคั ญการป องกั นอุ บั ติเ หตุ และควบคุ มการปล อยของเสี ยของคู คา ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมของบริษัทใหอยูในระดับคามาตรฐานที่ยอมรับไดและเปนไปตามกฎเกณฑของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัทจะปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอ มให เกิด ขึ้นภายในบริษั ท รวมถึ งคูคา รวมทั้งการใชทรั พยากร วั สดุห รืออุ ปกรณ
ตางๆอยางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่
มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม
กันและนาเชื่อถือ โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการที่สะทอนถึงภาระหนาที่

และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนของคาตอบแทนของกรรมการแตละคน
2. คณะกรรมการบริษัท หรือผูที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะตองมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศตาม

เกณฑที่กําหนด โดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพย ทั้งที่เปนสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
(Periodic Reports) ไดแก งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ
56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ (Non-Periodic Reports) รวมทั้งเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต
ของบริษัทใหมีความครบถวนอยางสม่ําเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ
3. คณะกรรมการบริษัทจะตองรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดู แลผานทางรายงานขอมูลประจําป

(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
4. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะรายงานการมีสวนไดสวนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคู

กับรายงานของผูสอบบัญชี และจัดใหมีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจําป
6. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทั่วไปของบริษทั แกผมู ี

สวนไดเสีย และสาธารณชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ
7. คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให บ ริ ษั ท จั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายและวิ เ คราะห ข องฝ า ยจั ด การ (Management

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหนักลงทุนได
รับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตร
มาสไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว
8. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวดวย

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศ
เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางใหบริษัท มีคณะกรรมการที่เขมแข็งโดยมีสาระสําคัญ
สําหรับแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการณในระดับ
ตําแหนงผูบริหารจากองคกรตางๆจึงสามารถนําประสบการณความรูความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบาย
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนโดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกรตลอดจนมีบทบาทสําคัญ
ในการกํากับดูแลตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1ใน 3ของจํานวนกรรมการทั้ ง
คณะ ปจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน7 ทาน แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน และกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4ทาน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โครงสรางกรรมการดังกลาวจะทําใหเกิด
การถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งอนุกรรมการชุด
ตางๆ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารบริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น4 ทานโดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดแนวทาง
และกลยุทธ ในการดําเนินธุ รกิจใหเปน ไปตามเปา หมายที่กํา หนดโดยคณะกรรมการบริษั ทและเพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางคลองตัว
2. คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทานเพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อทําหนาที่สรรหาบุคคลากรที่
เหมาะสมมาดํารงตําแหนง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจา ยคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง
4. คณะทํา งานบริห ารความเสี่ย งบริษัท มีก รรมการและผูบ ริห ารทั้ง สิ้น 3 ท าน เพื่อ ทําหนา ที่กํ าหนดนโยบายด านการ
บริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
ลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท
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2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคณะกรรมการเขาใจและทราบถึงบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของตนและตองปฏิบั ติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของ
บริษัทตลอดจนมติประชุมดวยความซื่อสัตยสุจริตและคํานึงถึงประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสํา คัญทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบายเปาหมายการดําเนินธุรกิจแผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัท
และกํ า กั บดู แ ลให ฝ า ยจั ดการดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามนโยบายเป า หมายและแผนการที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
2.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนลายลักษณอักษร เพื่อ นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว เพื่อเปนแนวทางปฎิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานและถูกตอง
2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดจัดทําจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สําหรับผูบริหารและ
พนักงานบริษัทเนื่องจากจริยธรรมและจรรยาบรรณเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนคูมือการดําเนิน
กิจการของพนักงานทุกคนในบริษัทและแนวปฎิบัติที่ถูกตองสําหรับการทํางาน อีกทั้งปองกันการกระทําเหตุการณ
ใดๆที่เปนผลเสียตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท
2.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษั ทมีการกํ าหนดมาตรการปองกันความขัดแยง ทางผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้ นจากการทํา รายการ
ระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนใน
การอนุมัติรายการดังกลาวโดยคณะกรรมการบริษัท จะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรั พย และตลาดหลักทรั พย แห งประเทศไทย รวมตลอดถึง การปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท รวมถึง
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงรัด
นอกจากนี้ บริษัทจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรบั การตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
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2.5 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมกี าร
กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและ
ขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสํานักตรวจสอบภายในจะเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
2.6 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
2.6.1 ทุกฝายมีหนาที่รับผิดชอบจัดทําตารางการประเมินความเสี่ยงกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงรวมทั้งจัดทํา
รายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ
2.6.2 การบงชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคจะถูกจัดทําอยางเปนระบบเพื่อใหความ
เสี่ยงอยูในระดับที่บริษัท ยอมรับได
2.6.3 ในการพิจารณาวาความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดเชนในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีตนทุนในการ
จัดการความเสี่ยงสูงมากจนไมคุมกับผลที่จะไดรับหรือไมคุมคาสําหรับคาใชจายในการสรางระบบในการ
จัดการหรือปองกันความเสี่ยงหรือเปนความเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอบริษัทจะตองรายงานความเสี่ยงนั้น
ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทันทีเพื่อดําเนินการจัดการตอไป
2.6.5 การปฏิ บัติตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงนี้ ตอ งปฏิ บัติอ ย า งเคร ง ครั ดและต อ เนื่ อ งภายใต การ
ควบคุมดูแลของฝายบริหารของบริษัท
2.6.6 ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีสวนรวมและมีการจัดการอยาง
เปนระบบและตอเนื่องใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้
บริษัท
2.6.7 ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอโดยใหการ
บริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
2.7 ชองทางการแจงเบาะแส
คณะกรรมการจัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสียผาน
ทาง เว็บไซตหรือรายงานตรงตอบริ ษัทโดยใหแ จงเบาะแสผ านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว
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2.8 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถวนของขอมูล
โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 บริษัทจัดใหมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาโดยกําหนดใหมีการประชุมไม
นอยกวา 4 ครั้งตอปและตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้งและมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปนและแจงใหกรรมการบริษัทแตละคนทราบกําหนดการดังกลาวพรอมวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุม 7 วันเพื่อใหกรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและ
เข า ร ว มประชุ มได ร วมถึ ง มี เ วลาอย า งเพี ยงพอในการพิ จารณาศึ กษาวาระการประชุ มและเอกสาร
ประกอบการประชุมเวนแตมีเหตุจําเปนเรงดวน
3.2 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารประธานเจาหนา ที่บริ หารและเลขานุ การบริษั ทจะ
รวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสําคัญและจําเปนโดย
ใหแนใจวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลวทั้งนี้กรรมการบริษัทแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรือ่ ง
เขาสูวาระการประชุม
3.3 ประธานกรรมการบริ ษั ทมี การจั ดสรรเวลาไว อย างเพี ยงพอที่ ฝา ยจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่
กรรมการบริษัทจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกันและสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่
รอบคอบและกรรมการบริษัททุกคนใหความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นําสูที่ประชุมรวมทั้งประเด็ นการ
กํากับดูแลกิจการ
3.4 คณะกรรมการบริ ษัทสนั บสนุ นใหประธานเจา หนา ที่บริห ารเชิ ญผูบริ หารระดับสูงเข ารวมการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆโดยตรง
3.5 คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถเข าถึ ง สารสนเทศที่ จํ า เป น เพิ่ มเติ ม ได จากประธานเจ า หน า ที่ บริ ห าร
เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนดไว
4. คาตอบแทน
4.1 คาตอบแทนของกรรมการบริษัทจัดอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในบริษัทที่มีขนาด
ใกลเคียงกันประสบการณภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ จากกรรมการแต ล ะคนและกรรมการที่ ไ ด รั บ
มอบหมายหน าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช นเป นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั บ
คาตอบแทนเพิ่ มในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตอ งปฏิบัติเพื่อให
เปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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4.2 คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั กําหนด
และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะ
ยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัท
5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเชนกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารเลขานุการบริษัท
ผูบริหารเปนตนเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องการฝกอบรมและใหความรูมีการกระทําเปนการ
ภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
และการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
1
รศ.นพ. นิยม ละออปกษิน ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2
นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3
พล.ต. วสันต ทัพวงศ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4
นายวโรกาส ตาปสนันท
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
5
นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง กรรมการ
6
ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
7
นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่และความรับผิด ชอบในการบริหารจัดการและดํ าเนิน กิจการของบริษัทให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวัง

2.

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

3.

ดําเนินการใหบริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือ ได รวมทั้งจั ดให มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม

4.

จัดใหมีการทํ างบดุลและงบกําไรขาดทุ นของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.

กํา หนดเป า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณของกลุ ม บริ ษั ท รวมถึ ง ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุมบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน
งบประมาณที่ กําหนดไว อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคลองกับ กฎหมายที่เกี่ ยวขอ ง ตลอดจนประกาศ
ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น

6.

พิจารณาทบทวน ตรวจสอบและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอ
โดยฝายบริหาร

7.

ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง

8.

พิจารณากํ าหนดนโยบายดา นการบริ หารความเสี่ย ง (Risk Management) ใหครอบคลุ มทั้ งองคก ร และ
กํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุม
เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม

9.

พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของบุคคล
ดังกลาว
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆดังกลาวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัท
หรือบริษัทยอย(ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
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จัดทํารายการประจําปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ

11.

คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํา นาจเพื่อใหบุคคล
ดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ก รรมการเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
ที่
1
นางสาว ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2
พล.ต. วสันต
ทัพวงศ
กรรมการตรวจสอบ
3
นายวโรกาส
ตาปสนันทน
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ เปนกรรมกาตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.
4.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแตง ตั้ ง โยกย า ย เลิ กจ า งหั วหน า หนว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หนว ยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
สอบทานให มีการบริห ารจัดการและปฎิบัติ ตามนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่
กําหนด
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พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น อิ สระเพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู สอบบั ญชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบุคคลดังกลาว รวมทั้ งเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย งทางผลประโยชนให เป นไปตามกฏหมายและ
ขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย ทั้ง นี้เ พื่อ ให มั่นใจว ารายการดั งกลาวสมเหตุสมผลและเป น ประโยชนสูงสุ ดต อ
บริษัท
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
- ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รับ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฏบั ต ร
(charter)
- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวย
คาใชจายของบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย
ลําดับที่
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
1
ดร. สิทธิวัตน
กํากัดวงษ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2
นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ
คณะกรรมการบริหาร
3
นายอํานาจ
ประสิทธิ์ดํารง
คณะกรรมการบริหาร
4
นายวิชัย
เบญจพลาพร
คณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
3. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน มติคณะกรรมการบริษัท ดวย
ความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง
4. มีหนาที่ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ตามความจําเปนในการประกอบกิจการ โดยตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
2.4 นโยบาย เปาหมาย และแผนงานประจําปของบริษัท
2.5 งบประมาณประจําปของบริษัท
2.6 แนวทาง นโยบาย และเปาหมายการลงทุน เพื่อเปนกรอบการดําเนินการใหฝายจัดการนําไปถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
2.7 โครงสรางอัตราคาจาง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทํางานใหกับพนักงานอยางเหมาะสม
7. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน
เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแตตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารลงไป
9. มีอํานาจในการอนุมัติการเปดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศโดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
10. มีอํานาจหนาที่กระทําเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ภายในขอบเขตที่ไดกําหนดไวเปนเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
6.5 ควบคุ ม และกํ า หนดแนวทางการบริ ห ารการลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของบริ ษั ท ภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
6.6 มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
6.7 มี อํ า นาจกระทํ า การและแสดงตนเป น ตั ว แทนบริ ษั ท ต อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น
ประโยชนตอบริษัท
6.8 อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ทีจ่ ําเปนตอการดําเนินงาน
6.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
6.6 อํานาจอนุ มัติอื่ นๆ ที่ นอกเหนือ จากนี้ ใหเ ปน ไปตามขอบเขตอํา นาจการอนุมั ติ ที่ ได รับ การอนุ มัติ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแกไขเพิม่ เติม
4. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย
ลําดับที่
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
1
น.ส.ปรมาภรณ ปวโรจนกิจ
ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
2
3

นายอํานาจ
นายวิชัย

ประสิทธิ์ดํารง
เบญจพลาพร

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
8. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
9. กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในส วน
งานตางๆ ตามความรับผิดชอบ
10. กําหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษั ท เพื่อขออนุ มัติเปนเกณฑในการ
ปฏิบัติงาน ในสถานการณตามความเสี่ยงแตละประเภท
11. กํากับดูแลใหมั่นใจวามาตราการดังกลาวมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และพนักงานไดปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้น
12. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการสํารวจ
ความเสี่ยงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
13. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
14. ปฏิบัติ หนาที่ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตา งๆ ที่
สําคัญ
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
ลําดับที่
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
1
พล.ต.วสันต
ทัพวงศ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2
นายวโรกาส
ตาปสนันท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3
น.ส.ปรมาภรณ ปวโรจนกิจ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดานการสรรหา
5. กําหนดหลักเกณฑ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนและแตกรณี
6. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมี
ตําแหนงวางลง และ/หรือแตงตั้งเพิ่ม
7. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผูบริหารของบริษัท โดยเฉพาะตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ดานการกําหนดคาตอบแทน
6. จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหาร เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
7. กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดย
การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกั บบริษัทในธุรกิจที่ค ลายคลึ งกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ
และผูบ ริหารของบริ ษัท เพื่ อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจ ารณา และนํ าเสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการเพื่อขอ
อนุมัติ
8. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบคําถามเรื่องคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด
ยอย และผูบริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน
9. รายงานโยบาย หลั ก การ/เหตุ ผลของการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห าร ตามข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําปของบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยฝายบริหาร และหนวยงานตางๆ จะตองรายงาน หรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหบรรลุ
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การสรรหากรรมการ และผูบริหาร
1. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
สําหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทไมไดผานการสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา การสรรหากรรมการเปนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ
คุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห งพระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนจํา กั ด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายดานซึ่งจะสงผลดีตอการดําเนินงานของบริษัท ในการใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นในเรื่องตางๆ ใน
มุมมองของผูที่มปี ระสบการณตรง มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็ นอยางเปนอิสระ จากนั้นจึง นํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือ หุนเพื่อ พิ จารณา
แตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด ว ยกรรมการอย า งน อ ย 5 คน และกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร การแตงตั้งกรรมการนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
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1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ในการเลื อกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุ คคล คราวละคนหรื อ
คราวละหลายคน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออก
เสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 1.1 ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
3) การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการให ใ ช เ สี ย งข า งมาก บุ ค คลซึ่ ง ได รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด
ตามลํ า ดั บ ลงมา เป น ผู ไ ด รับการเลื อ กตั้ งเป น กรรมการ เท า จํ า นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุ คคลซึ่งได รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คน
ซึ่งกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท และบริษัทที่
เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย และใหมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ในการประชุ มผูถือ หุนสามั ญประจําปทุ กครั้ง ใหกรรมการออกจากตํา แหนง หนึ่งในสามของจํา นวนกรรมการที่มีอ ยู
ทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกั บสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากหรือตกลงกันใน
คณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเปนกรรมการใหมได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง มี
คุณสมบั ติและไมมีลักษณะต องหามตามกฎหมายว าด วยบริษั ทมหาชนจํา กัด เขา เป นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะ
อยู ในตํา แหน งกรรมการไดเ พีย งเท าวาระที่ยั งเหลื อ อยู ของกรรมการที่ ต นแทน โดยมติดั งกล าวของคณะกรรมการ
จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.
ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2.
ไมเ ปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนร วมบริหารงาน ลู กจา ง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได เงิน เดือ นประจํา หรื อผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับ
การแตงตัง้
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ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
ไมมี หรือ เคยมีความสั มพั นธท างธุ รกิจ กับบริษั ท บริษัท ใหญ บริ ษัท ยอย บริ ษัทร วม ผูถื อหุน รายใหญ หรื อ ผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสําคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัท รว ม ผู ถือ หุนรายใหญ หรือ ผูมีอํ านาจควบคุม ของบริ ษัท เว นแต ได พน จากการมีลักษณะดั งกลา ว
มาแล ว ไม น อ ยกว า สองป ก อ นได รั บ การแต ง ตั้ ง ทั้ ง นี้ ความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ ให ร วมถึ ง รายการประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทร วม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ไมเป นกรรมการที่ไ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัด สินใจในการดํา เนิน กิจการของบริ ษัท บริษัท ใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ไมเป นกรรมการของบริษัท ใหญ บริ ษัทย อย หรือ บริษั ทยอยลําดั บเดี ยวกั น เฉพาะที่เ ปนบริษัท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ

3. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 4 คน และตองดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทไมนอย
กวา 3 คน โดยการแตงตั้งกรรมการบริหารนั้น ใหผูประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังนี้
1.

ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการบริห ารว างลง ใหคณะกรรมการบริษัท เลือ กบุค คลซึ่ งมีคุ ณสมบัติเ หมาะสม และไม มี
ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายว า ด ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด เข า เป น กรรมการบริ ห ารแทนในการประชุ ม คณะ
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กรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัท
2.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติใหกรรมการบริหารคนใดออกจากตําแหนงไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระยังคงตองอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทต อไปเพียง
เทาที่จําเปนจนกวาจะมีกรรมการคนใหมเขารับหนาที่

4. องคประกอบและการสรรหาคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
1. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งโดยกรรมการบริษัท
2. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ และ/หรือผูบริหารอยางนอย 3 คน ทั้งนี้กําหนดใหคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้งคัดเลือกเปนสมาชิก 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงประธานคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง
3. ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
4. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่พนตําแหนง
ตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได
5. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว การพนจากตําแหนงเมื่อ เสียชีวิต ลาออกหรือขาดคุณสมบัติ
6. ในกรณีที่ ตํา แหน งทํ างานวา งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให คณะทํา งานบริ หารความเสี่ย ง
คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนมาดํารงตําแหนงแทนเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
5. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะต อ งได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดย
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน และควรประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยสวนใหญ
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้งกรรมการอิสระที่เปนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ขึ้น
เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
6. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม กรณีที่เห็น
ควร และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยสงตัวแทนเขาเปนตัวแทนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ในการบริหารงาน และ
ปฏิบั ติตามขอ กํา หนดของตลาดหลักทรัพย ฯ ในเรื่องการเข าทํา รายการที่เ กี่ยวโยงกันหรือ การไดม าหรื อจํ าหน ายไปซึ่ ง
สินทรัพ ยของบริษัท อยางเครงครั ด หากการดํา เนินการมีผลกระทบตอบริษั ท อยา งมีนัย สําคัญ จะตองขออนุมั ติจากที่
ประชุมกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถอื หุนกอน
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7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลการใชขอมูลภายใน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใหแนใจวาผูลงทุนในหลักทรัพยบริษัทไดรับสารสนเทศที่
เชื่อถือไดอยางเทาเทียมและทันทวงที บริษัทจึงไดกําหนดระเบียบการกํากับการใชขอมูลภายใน และระเบียบการซื้อขาย
หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมุงเนนความโปร งใสใน
การประกอบธุรกิจ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

กรรมการ ผูบริหาร และพนั กงานของบริษัทที่ไดรับทราบขอมูล ตองไมใชขอมูลทางการเงินของบริษัทหรือขอมู ล
ภายในที่ มี ส าระสํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลั ก ทรั พ ย ที่ ยั ง มิ ไ ด เ ป ด เผยต อ สาธารณชนหรื อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทอันนํามาซึ่งผลประโยชนของตัวเองและผูอื่น โดย
ใหหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน
และอยางนอย 2 วันทําการ ภายหลังขอมูลไดเผยแพรตอสาธารณชนแลว

2.

บริษัทมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทใหสาธารณชนรับทราบโดยทันทีและ
อยางทั่วถึง โดยผานสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยฯ และนโยบายเปดเผยขอมูลของบริษัทกําหนด และผานสื่อ
อื่นๆ ของฝายนักลงทุนสัมพันธ และประชาสัมพันธ เพื่อใหแนใจวาขอมูลขาวสารไดเขาถึงนักลงทุนทุกกลุมอยาง
ทันทวงทีและเทาเทียม

3.

บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด เพื่อ
ปองกั นไมใ หขอ มูลขา วสารที่สํา คัญถูก เปดเผย ทั้งนี้ บริษัท ไดจํ ากัดการเข าถึง ขอมูลภายในซึ่ง ยังไม เปดเผยต อ
สาธารณชน แตเพียงผูมีหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน เจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ
และฝายกํากับดูแลกิจการ

หากมีการกระทําที่ฝาฝนระเบียบปฎิบัติดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตาม
สมควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัดคาจาง พักงาน เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย หรือ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
8. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
งบการเงิน ของบริษัท ไดรับการตรวจสอบโดยนายชั ยยุทธ อัง ศุวิทยา ผู สอบบั ญชีได รับอนุญาตทะเบียนเลขที่
3885 จากสํานักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอทเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป
2560 และ 2561 เปนจํานวน 2,430,000 บาท และ 2,430,000 บาท
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ความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจเคียงคูหลักความรับผิดชอบตอบุคลากร ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน และสังคม รวมถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ที่ เกิดจากกระบวนการใหบริ การ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยตอผูที่ ใชบริการและสุขภาพ
อนามัยของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ถือเปนพันธกิจ ดานหนึ่งของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนคืนสูสังคม ในฐานะ
ที่เ ป น องค กรหนึ่ งที่ ใ ห บริ การด า นการรั กษาพยาบาลและการสาธารณสุ ข แก ประชาชนอย า งมี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเคียงคูไปกับการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
กรอบแนวทางการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคม
การดํ า เนิ น ธุร กิ จภายใตการกํ า กั บกิ จการที่ ดีแ ละยึ ดหลั กจริ ยธรรมควบคู ไปกั บการใสใ จดู แ ลรั กษา
สิ่งแวดลอมและสังคม มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา ชุมชนตลอดจนสังคมวงกวาง ทั้งนี้เพื่อ
นํ า ไปสู การพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น โดยป จจุ บัน บริ ษั ท ได กํ า หนดแนวทางของความรั บผิ ดชอบต อ สั ง คมให
ครอบคลุมในหัวขอดังตอไปนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
5. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
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1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่
สุจริตและเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และยึดกติกาของ
การแขงขันอยางเสมอภาคของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทยอย หรือขัดตอกฎหมาย โดยมีหลักการในการดําเนินธุรกิจดังนี้
คือ
- ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงการคา หรือ
เงื่อนไขทางการคา
- มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี รวมกับคูคา เพื่อเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทยอยจะไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกั บการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้ง
สงเสริมใหผูบริหาร พนักงานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและ
บริการที่มีลิขสิทธิถ์ ูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําทีเ่ ปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- บริษัทและบริษัทยอยตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม โดยบริษัทและบริษัทยอยจะไมดําเนินการใน
เรื่องดังตอไปนี้ ไดแก การรวมหัวกําหนดราคา การกําหนดราคาจําหนายเพื่อกําจัดคูแขง โดยการ
กําหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความตองการซื้อ ตลอดจนตนทุนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ หรืออาจกล าวไดวา เป นการกําหนดราคาสินคาตามตนทุนสิ นคาและคาใชจายตางๆ
เพื่อใหสามารถแขงขันได / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกําหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
- บริษัทและบริษัทยอยไดกําหนดชองทางการรองเรียนเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยมีจุดรับเรื่อง
รองเรียนดังกลาวที่บริษัท ตลอดจนผานเว็ปไซตของบริษัท เปนตน
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทางในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
(ตามคูมือจริยธรรมธุรกิจ(Code of Conduct) ของบริษัท)
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- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริต หรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
ตางๆ
- หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับ
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
- หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
แกบุคคลภายนอกเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบ
ตอตําแหนงหนาที่ของตน
3. การปฏิบตั ิตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรม โดยไมมีเงื่อนไขใดที่จะ
ทําใหบริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตอพนักงานโดยไมเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอพนักงานทุก
คน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม (ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท) ดังนี้
- บริ ษั ทและบริ ษัท ย อยจะดู แ ลผลตอบแทนใหพนั กงานทุ กคนอยา งเหมาะสมและเป น ธรรม โดย
พนักงานไมจําเปนตองเรียกรอง
- บริษัทและบริษัทยอยจะไมเลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติตอพนักงานโดยเทาเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีขอรองทุกขเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทยอยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเรือ่ งการ
รองทุกขของพนักงานอยางชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเปนธรรม เพื่อจํากัดปญหาให
อยูในขอบเขตไมขยายผลออกไปในวงกวาง
เนื่องจากบริษัทใหความสําคัญและตระหนักถึงความเทาเที ยมกัน โดยมีแนวปฏิบัติตอพนั กงานดว ย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด เปนไปตามคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือวาขอปฏิบัติในคูมือจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ “ระเบียบ
และขอบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ใหกับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเขารวมงานกับบริษัทและยังไดเนนย้ํารายละเอียดในหลักสูตรการ
ฝกอบรมพนักงาน
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4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทและบริษั ทยอยใหความสําคัญความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซธุรกิจ ไดแก ผูถือหุ น
ลูกคา คูคา และคูแขงทางธุรกิจ และไดประกาศใชจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบตอลูกคา ดังตอไปนี้
- สงมอบผลิตภัณฑอสังหาริมทรัพยและใหบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกคาใน
ราคาที่เปนธรรม
- ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและ
บริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา
หรือบริการนั้นๆ
- ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่ไววางใจไดของลูกคา และจัดใหมีระบบ
กระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีการสื่อสารดานการตลาดหลายวิธี ไดแก การสื่อสารขอมูลผลิตภัณฑ
โดยผานการแนะนําของเจาหนาที่ขาย หรือชองทางการสื่อสารผานเว็บไซตของบริษัท เปนตน
5. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายสงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับพนักงานทุกระดับ
เพื่อใชเป นแนวทางรว มกัน ในการพั ฒนาและดูแลรับผิ ดชอบชุมชน สังคมและสิ่ง แวดลอม โดยสนั บสนุ นให มี
โครงการหรือกิจกรรมที่สรางประโยชนอยางยั่งยืนแกชุมชนและสังคม พรอมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ
และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
หรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตางๆ อยางตอเนื่อง
- มีการกําหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดําเนินงานอยางชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดลอมรอบขางโครงการเพือ่ จํากัดผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
- รวมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการตางๆของบริษัท
การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษั ทฯ และบริษั ท ยอ ยไมมีขอ พิ พาททางกฎหมายที่ เกี่ ยวข องกับความ
รับผิดชอบตอสังคม หรือมีผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม หรือไมเปนไปตามหลักการ 5 ขอ ซึ่งอาจกอใหเกิดผล
เสียหายตอบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมในดานตางๆ บริษัทจึงไดเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม
อยางตอเนื่อง อาทิเชน
1. กิจกรรมวันเด็ก ป 2561

ดร.สิทธิ วัตน กํา กัดวงษ ประธานโรงพยาบาลอิ นเตอร เมดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติด ตามการ
บริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง รวมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กประจําป 2561 ณ.บริเวณลาน
เอนกประสงคของสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง

2. กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อโครงการลูกเสือ Ticket To Life,Thailand

ดร.สิ ท ธิ วั ตน กํ า กั ด วงษ ประธานโรงพยาบาลอิ น เตอร เ มดฯ ในฐานะกรรมการโครงการลู ก เสื อ Ticket To Life (TTL)
Thailand สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เขารวมสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศล รอบเกาะรัตนโกสินทร 2560
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3. โครงการกาวคนละกาว

ดร.สิทธิวัตน กํากัดวงษ ประธานโรงพยาบาลอินเตอรเมดฯ รวมมอบเงินสบทบทุนโครงการวิ่งการกุศล “กาวคนละกาว”
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ.จังหวัดสุพรรณบุรี

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
-

ไมมี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทใหความสําคัญตอการควบคุ มภายใน เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทจึงไดดําเนินการประเมินระบบควบคุม
ภายในโดยตรวจสอบจากการปฎิบัติการจริงและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ตรวจสอบเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาบริษัทไดปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบและขั้นตอนตางๆที่ทาง
บริษัทไดกําหนดไว อีกทั้งประเมินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะกระทบตอองคกรทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก โดยการประเมินระบบควบคุมภายในครอบคลุม 5 องคประกอบ
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
1. ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีการบริหารงานและจัดการระบบควบคุมภายในไดดีพอ ไม
สงผลใหเกิดความเสี่ยงตางๆที่สงผลกระทบตอบริษัท อีกทั้งบริษัทไดปฎิ บัติตามนโยบาย ระเบียบและขั้นตอน
ตางๆที่ไดวางไวไดเปนอยางดีเหมาะสมกับลักษณะประเภทของธุรกิจที่ดําเนินอยู
นอกจากนี้บริษัทไดวาจางผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานภายนอก เพื่อใหมีความโปรงใส และเปน
อิสระในการติดตามและตรวจสอบ พรอมทั้งรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายใน และผลการติดตามของผูตรวจสอบ
ภายใน
บริษัทไดวาจางผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายนอก (Outsource) โดยไดแตงตั้งบริษัท แอค-พลัส
คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีคุณวรรณา เมลืองนนท เปนหัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) เพื่อทําการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการตรวจสอบ และผลการติดตามจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
ผูตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในองคกรและกระบวนการทางธุรกิจของ
ธุรกิจหลัก เชน การขายและการตลาด โดยผูตรวจสอบภายในไดเขาตรวจสอบขอมูล และเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานการติดตามดังรายละเอียดดังนี้
รายงานการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2560
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2560
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2561
รายงานผลการตรวจสอบภายในกรณีพิเศษ

ระยะเวลาเขาตรวจสอบ
3 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560
15 ถึง 29 ธันวาคม 2560
20 ถึง 31 สิงหาคม 2561
18 ถึง 27 กุมภาพันธ 2562

รายงานฉบับลงวันที่
25 กันยายน 2560
2 กุมภาพันธ 2561
19 กันยายน 2561
27 กุมภาพันธ 2562

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อเปนกลไกลที่สําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน
และชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม
และบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบ
ทานรายงานทางการเงินมีความครบถ วน ถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ รวมทั้ ง
ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหาร
ของบริษัทจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทํา
ธุรกิจ สามารถชวยปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการสูญหายหรือนําไปใชโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ และชวย
ให บุคลากรของบริษั ท ปฏิ บัติตามกฎหมายและข อ บัง คั บที่ เ กี่ยวขอ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได
พิ จารณาความเป น อิ ส ระของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน ความเห็ น ชอบในการพิ จารณาคุ ณสมบั ติ ความ
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เหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงานรวมทั้งให ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายใน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ในเรื่องที่สําคัญ ซึ่งในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารใน
เรื่องที่สําคัญ นอกจากนี้ มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกคือ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ซึ่งเปนผู
ตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 ไดใหความเห็นวาในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูใน
ระดับที่นาพอใจ ไมพบขอบกพรองที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นของผูส อบบัญชีใน
งบการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลั กทรั พย (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมิ นนี้ ไดจั ดทํ าตามแนวคิ ดของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองคประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5
สวน ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information &
Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 สวน
การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไดแตงตั้งให นางสาววรรณา เมลืองนนท ใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานผูตรวจสอบภายใน
ของบริ ษั ทตั้ ง แต วั นที่ 27 กุมภาพั น ธ 2561 โดยได รับความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ รวมถึงเปนผูมีประสบการณและความเขาใจในดานการตรวจสอบภายใน จึงเห็น
วา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอนโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา
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รายการระหวางกัน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ก ารทํ า รายการระหว า งกั น กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ อ าจมี ค วามขั ดแย ง ทาง
ผลประโยชน โดย บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหมายถึง บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มี
ความเกี่ยวของกับบริษัท หรือบริษัทยอย โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน ทั้งนี้
รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการดังกลาวไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหาก
ไมมีราคาตลาดรองรับ
อยางไรก็ดี สําหรับรายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยจะไมถูกพิจารณาในฐานะรายการระหวางกัน
โดยบริษัท มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งถือหุนอยูในสัดสวน รอยละ
99.99
1. รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่
มีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทและบริษัทยอย
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด จํากัด
(“เอ็น.วี.พี.แลนด”)
- ประกอบธุรกิจใหเชา
อสังหาริมทรัพย

รอ. นพ. นิมิต ประสิทธิ์ดํารง
นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ

นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

โรงพยาบาลองครักษ

ลักษณะความสัมพันธ
- นางภาพร ประสิทธิ์ดํารง ซึ่งเปนภรรยาของอดีตกรรมการบริษัท เปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและถือหุนรอยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.แลนด
- รอ. นพ. นิมิต ประสิทธิ์ดํารง ซึ่งเปนอดีตกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทและบริษัทยอย กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท ถือหุนรอย
ละ 25 ในเอ็น.วี.พี.แลนด
- นายอํานาจ ประสิทธิ์ดํารง ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย
กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท ถือหุนรอยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.
แลนด
- อดีตกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอย
- อดีตกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และบริษัทยอย
- ประธานกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท
- ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และบริษัทยอย
- รองประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารของบริษัท
- ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
- ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
- นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ ดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาล
องครักษ
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รายการระหวางกันระหวาง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน) กับบุคคลหรือ
กิจการที่อาจมีความขัดแยงประจําป 2560 และ 2561
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยง/ ลักษณะและรายละเอียดของ
ลักษณะธุรกิจ
รายการ
บริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด จํากัด
ใหบริษัทเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

เจาหนี้ – เอ็น.วี.พี.แลนด
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด

มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
3,240,000
2,940,000

448,333.20
2,995,000.00
3,443,333.20
0.00
245,000.00

ยอดปลายงวด

คาใชจายจายลวงหนา-คาเชาลวงหนา
เอ็น.วี.พี.แลนด
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

0.00
245,000.00
245,000.00
0.00

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปนสาขายอย ซึ่งไดแก
สาขาอยุธยา สาขานวนคร สาขาบอวิน สาขาอมตะนคร และที่
จอดรถ (ใกล สํา นัก งานใหญ ) ในการดํ าเนิน กิจ การของบริ ษั ท
ทั้ ง นี้ ค า เช า ที่ บ ริ ษั ท ต อ งชํ า ระในป จ จุ บั น มี อั ต ราเดื อ นละ
0.00 245,000 บาท โดยอัตราคาเชาดังกลาวมีสวนลดประมาณรอย
2,940,000.00 ละ 9 จากคาเชาตลาดซึ่งอางอิงจากบริษัท โมเดอรน พร็อพเพอร
2,940,000.00 ตี้ คอนซัลแตนท จํากัด (ผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ไดทําการประเมินเมื่อวันที่ 7-9
กรกฎาคม 2558
0.00
ราคาเชา/
ราคาประเมิน/
ตรม.
ตรม.
ที่จอดรถ
92.40
110.90
สาขาปทุมธานี(นวนคร)
83.33
83.82
สาขาอยุธยา
40.95
42.24
สาขาชลบุรี(อมตะนคร)
58.82
58.82
สาขาระยอง(บอวิน)
40.68
40.79
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มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไป
เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราคาเชาที่
เหมาะสม เป น ไปตามค า เช า ตลาด ซึ่ ง อ า งอิ ง จากผู ป ระเมิ น
มูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

เงินประกันสัญญาเชา

ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด

245,000
0.00
245,000
0.00
245,000

245,000
0.00
0.00
245,000

ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ

เงินกูยืมจากกรรมการ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

20,000,000

15,000,000

969,178.10

499,315.07

บริ ษั ท เช า ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งเพื่ อ ใช เ ป น สาขาย อ ย โดย
บริษัทตองวางเงินประกันสัญญาเชาตามเงื่อนไขใหแกผูใหเช า
ช ว งเป น จํ า นวนเงิ น เท า กั บ อั ต ราค า เช า 1 เดื อ น ซึ่ ง เท า กั บ
245,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไป
เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความ
จําเปนที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

บริ ษั ท มี ค วามจํ าเป น ต อ งใช เ งิน ทุ น เพื่ อ ซื้ อ ที่ ดิน พร อ มสิ่ ง ปลู ก
สร า งที่เ ป น ที่ตั้ ง ของสํ า นั กงานใหญ ในป 2559 นายสิ ทธิ วั ต น
กํากัดวงษ จึงไดใหบริษัทกูยืมเงินเปนจํานวน 20 ลานบาท โดย
ไดมีการจายชําระในป 2560 จํานวนเงิน 5 ลานบาท และไดออก
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มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด

32,876.71
969,178.10
981,506.87
20,547.95

20,547.95
499,315.07
519,863.02
0.00

ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

ค้ําประกันหนี้สินของบริษัท ในนาม
สวนบุคคล

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

65,000,000

91,000,000

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหม ในจํานวนเงิน 15 ลานบาท โดยบริษัท
ไดชําระคืนทั้ งหมดในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้ งนี้ บริ ษัทจา ย
ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงินกูจากสถาบันการเงินซึ่งเทากับ
รอยละ MLR -1.25 ต อป ซึ่ง เงิ นกู ยืมกรรมการดั งกลาวชว ยให
บริษัทไมตองพึ่งพาแหลง เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิ น
เพียงแหลงเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาและมีค วามเห็นว า รายการ
ดั ง กล า วเป น รายการที่ มี ค วามสมเหตุ สมผลและเป น ไปเพื่ อ
ประโยชน ในการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริษั ท ประกอบกั บการกูยื ม
เงิ น ดั ง กล า วมี ก ารคิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต ราเดี ย วกั บ วงเงิ น กู จ าก
สถาบันการเงิน
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุน เวี ยนและเงิน ลงทุน โดยมีหลั กประกัน คื อ ที่ดิ นพรอ มสิ่ ง
ปลูกสราง ซึ่งทรัพยสินดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมี
การค้ําประกันสวนบุคคลโดยมี นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ เปนผู
ค้ํ า ประกั น โดยไม คิ ด ค า ใช จ า ยในการค้ํ า ประกั น ซึ่ ง การค้ํ า
ประกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกรอง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาและมีค วามเห็นว า รายการ
ดั ง กล า วเป น รายการที่ มี ค วามสมเหตุ สมผลและเป น ไปเพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจําเปน
ที่จ ะต อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขในการขอรั บ การสนับ สนุ น วงเงิ น
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
ลงทุน

รอ. นพ. นิมิต ประสิทธิ์ดํารง

จําหนายสินทรัพย- ยานพาหนะ
จํานวน 3 คัน

ยานพาหนะ-สุทธิ
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด

2,500,000

3.00
0.00
3.00
0.00
2,499,997.00

บริษัทจําหนายยานพาหนะซึ่งไมไดใชในการดําเนินธุรกิจจํานวน
3 คันซึ่งไดแก รถเบนซ รุน E200 CGI รถโตโยตาอัลพารด และ
รถฮุนได H-1 ใหแก รอ. นพ. นิมิต ประสิทธิ์ดํารง โดยมีการซื้อ
ขายรวมทั้งสิ้นที่ราคา 2,500,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่ใกลเคีย ง
กับราคาตลาด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรม การต รวจ สอบพิ จารณาและมี ค วามเ ห็ น ว า
ยานพาหนะดั งกลา วไมไ ดเปน สินทรัพ ยที่จํา เปนในการดําเนิ น
ธุรกิ จ และมี ราคาซื้ อ ขายที่ ใ กล เคี ย งกั บ ราคาตลาด จึ ง เห็ น ว า
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผล

ยอดปลายงวด
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มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

ยอดปลายงวด

บริ ษัท ไดมี ก ารซื้ อทรั พย สิน เครื่ อ งตกแต ง สํา นัก งาน เพื่ อ ใช ใ น
องคกร โดยคุณปรมาภรณ ปวโรจนกิจ ไดดําเนินการทดรองจาย
ค า ทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วไปก อ น เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว
อย า งไรก็ต ามทางบริ ษัท รั บทราบว ารายการดั ง กล า วไม รัด กุ ม
และเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาและมีค วามเห็นว า รายการ
ดังกลาวมีความไมเหมาะสมและไมควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต

เงินกูยืมจากกรรมการ

บริษัทกูยืมเงินจากกรรมการ โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ลงวันที่ 1

เงินทดรองจายเครื่องตกแตงสํานักงาน

ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด

ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด

33,040.00
0.00

33,040.00
33,040.00
0.00

0.00
8,000,000.00
8,000,000.00
0.00

ยืมกรรมการดังกลา วชวยใหบ ริษัทมีสภาพคลองที่ดี ขึ้น โดยไม
ตองพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหลงเดียว

ยอดปลายงวด
33,972.60

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

สิง หาคม 2561 จํ านวนเงิน 8 ลา นบาท โดยกํ า หนดให ชํา ระคื น
เมื่อทวงถาม และไดชําระคืนเงินกูจํานวนเงินดังกลาว ในวันที่ 31
สิงหาคม 2561 โดยบริษัทจายดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงิน กู
จากสถาบันการเงินซึ่งเทากับรอยละ MLR -1.25% ตอป ซึ่งเงิน กู

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ดอกเบี้ยจาย
0.00

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด

33,972.60
33,972.60

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว า
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไป
เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกอบกับการกูยืม
เงิ น ดั ง กล า วมี ก ารคิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต ราเดี ย วกั บ วงเงิ น กู จ าก
สถาบันการเงิน

0.00

เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด
โรงพยาบาลองครักษ

รายไดคาบริการตรวจสุขภาพตางดาว
และตรวจสุขภาพประจําป

241,720.00

บริ ษั ท ให บ ริ ก ารรั บ งานช ว งบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพต า งด า วและ
ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป แ ก โ รงพยาบาลองครั ก ษ โดยอั ต รา
คาบริการตรวจสุขภาพประจําปมีอัตราคาบริการใกลเคียงราคา
บัญชีกลางของการตรวจสุขภาพพนักงานของหนวยงานรัฐบาล
ในส ว นของการให บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพต า งด า ว บริ ษั ท คิ ด
คาบริการในอัตราที่สูงกวาอัตราคาบริการตรวจสุขภาพตางดาว

ลูกหนี้การคา – โรงพยาบาลองครักษ
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด

0.00
241,720.00

ให แก โรงพยาบาลรั ฐ บาลอื่ น เนื่ องจากจํ า นวนผู เข ารั บบริก าร
ตรวจสุขภาพตางดา วกับบริษัท มีจํานวนน อยกวาเมื่ อเทียบกั บ
โรงพยาบาลรัฐบาลอื่น
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บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

158,795.00
82,925.00

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว า
รายการดั งกล าวเป นรายการที่มี ค วามสมเหตุสมผล และเป น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการระหวางกันระหวา ง บริ ษัท แอคคิ วฟาส แล็ บ เซ็ นเตอร จํา กัด กับบุค คลหรื อกิจ การที่ อาจมี ความ
ขัดแยงประจําป 2560 และ 2561
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยง/
ลักษณะธุรกิจ
นายสิทธิวัตน กํากัดวงษและ
นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ
ค้ําประกันหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ของบริษัทในนามสวนบุคคล

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

มูลคารายการระหวางกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
5,261,462.12

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษั ท ยอ ยมี การทํ าสั ญญาเช า ซื้อ เครื่ องมื อ สํ า หรับ ใช ในห อ งปฏิ บั ติก ารกั บ
บริษัทเชาซื้อแหงหนึ่ง โดยมีนายสิทธิวัตน กํากัดวงษ และนางสาวปรมาภรณ
ปวโรจนกิจเปนผูค้ําประกันวงเงินค้ําประกันรวม 5,261,462.12 บาท โดยไมคิด
คา ใช จ า ยในการค้ํ า ประกั น ซึ่ ง การค้ํ า ประกั น ดั ง กล า วเป น ไปตามเงื่ อ นไขที่
สถาบันการเงินเรียกรอง ทั้งนี้ ปจจุบันยอดคาเชาซื้อคงเหลือที่จะตองผอนชําระ
เทากับ 0 บาท
รายการลักษณะดังกลาวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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มูลคารายการระหวางกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาและมี ค วามเห็ น วา รายการดั ง กล า วเป น
รายการที่ มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท ย อ ย
เนื่องจากมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดทําสัญญาเชากับ
บริษัทเชาซื้อ

นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ

เงินกูยืมจากกรรมการ

15,000,000

16,438.35
ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด

0
16,438.35
16,438.35
0

บริษั ทย อยมี ความจํ าเปนต องใชเ งิน ทุนสํ าหรับการปรับ โครงสรา งของบริษั ท
นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ จึงไดใหบริษัทยอยกูยืมเงินเปนจํานวน 15 ลานบาท
เพื่อใชเปนเงินทุนในการทํารายการดังกลาว โดยมีการทําตั๋วสัญญาใชเงินและ
คิดดอกเบี้ยกับบริษัทยอยในอัตราเดียวกับวงเงินกูจากสถาบันการเงินซึ่งเทากับ
ร อ ยละ MLR -1.25 ต อ ป ซึ่ ง เงิ น กู ยื ม กรรมการดั ง กล า วช ว ยให บ ริ ษั ท ย อ ย
สามารถกูยืม เงินโดยไม ตองพึ่ งพาเงินทุน หมุนเวียนจากสถาบันการเงิ นเพีย ง
แหลงเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาและมี ค วามเห็ น วา รายการดั ง กล า วเป น
รายการที่ มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท ย อ ย
ประกอบกับการกูยืมเงินดังกลาวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงินกูจาก
สถาบันการเงิน

ลดลงระหวางงวด
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บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด (มหาชน)
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มูลคารายการระหวางกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ยอดปลายงวด
ค้ําประกันหนี้สินของบริษัทในนาม
สวนบุคคล

2,000,000.00

บริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และเงิ น ลงทุ น โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง ซึ่ ง ทรั พ ย สิ น
ดั ง กล า วเป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท และมี ก ารค้ํ า ประกั น ส ว นบุ ค คลโดยมี
นายสิทธิวัตน กํากัดวงษ เปนผูค้ําประกันโดยไมคิดคาใชจายในการค้ําประกัน
วงเงินค้ําประกันรวม 2 ลานบาท ซึ่งการค้ําประกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่
สถาบันการเงินเรียกรองรายการลักษณะดังกลาวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปน
รายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทยอย เนื่องจากมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนเงินหมุนเวียนและ
เงินลงทุน

นางสาวปรมาภรณ ปวโรจนกิจ

เงินกูยืมจากกรรมการ
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

บริ ษั ท ย อ ยกู ยื ม เงิ น จากกรรมการ โดยออกตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ลงวั น ที่ 1
0.00 สิงหาคม 2561 จํานวนเงิน 2 ลานบาท โดยกําหนดใหชําระคืนเมื่อทวงถาม และ
2,000,000.00 ไดชําระคืนเงินกูจํานวนเงินดังกลาว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยคิดดอกเบี้ย
2,000,000.00 กับบริษัท ในอัตราเดียวกั บวงเงิน กูจากสถาบันการเงินซึ่ง เทากับร อยละ MLR -
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รายการ
ลดลงระหวางงวด
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มูลคารายการระหวางกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
0.00

8,493.15

0.00

ดอกเบี้ยคางจาย

8,493.15

ยอดตนงวด

8,493.15

เพิ่มขึ้นระหวางงวด

1.25% ตอป ซึ่งเงินกูยืมกรรมการดังกลาวชวยใหบริษัทยอยมีสภาพคลองที่ดีขึ้น

โดยไมตองพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหลงเดียว

ยอดปลายงวด

ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปน
รายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทยอย ประกอบกับการกูยืมเงินดังกลาวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ
วงเงินกูจากสถาบันการเงิน

0.00

ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหวางกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัด) ไดกําหนดมาตรการขั้นตอนการทํารายการระหวางดังนี้
การทําธุรกรรมระหวางบริษัท กับผูที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะตองเปนไปตามเงื่อนไข
การคาโดยทั่วไปหรือเปนธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูส ญ
ั ญา
ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (แลวแตกรณี) ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
กรณีที่ 1 รายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมปกติทางการคา เชน รายการซื้อขายสินคาและบริการที่
บริษัทเปนผูจัดจําหนายหรือใหบริการ เปนตน บริษัทสามารถทําธุรกรรมดังกลาวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงได
หากธุรกรรมดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปน
กรรมการ ผู บริ หาร หรือ บุคคลที่ มีความเกี่ ยวขอ ง โดยบริ ษั ทจะจั ดทํ า สรุ ปรายการดัง กล า วใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยรายไตรมาส
กรณี ที่ 2 รายการระหว างกั นอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากกรณี ที่ 1 บริ ษั ท กํ าหนดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคา
ของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ วาเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด ซึ่งสามารถ
เปรี ยบเที ยบไดกับราคาที่เ กิดขึ้นกั บบุ คคลภายนอกและเป นไปตามราคายุ ติธรรม มี ความสมเหตุส มผล และ
สามารถตรวจสอบไดหรือไม ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้การเขาทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดวย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือของคณะกรรมการกํา กับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามขอกํา หนดเกี่ยวกับกับการเปดเผยขอมู ลการทํ า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปดเผย
รายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําป หรือสารสนเทศตางๆ ตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และของหนวยงานที่เกี่ยวของ
แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัท และบริษัทยอยมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท และบริษัทยอยจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันตามที่บริษัท กําหนดและกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถมีสวนรวมในการ
อนุมัติรายการดังกลาว เพื่อใหการตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ
เปนประโยชนแกผูถือหุนทุกราย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเปนและความเหมาะสมของการเขาทํารายการดังกลาว โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะตองดูแลใหบริษัท ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข อกําหนดเกี่ยวกับการเป ดเผยขอมู ลการทํ ารายการที่เ กี่ยวโยง และการได มาหรื อ
จําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี
ทั้งนี้ บริษัท จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท และหากหุนสามัญของบริษัทไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

18.27

6.59

25.56

9.63

15.87

5.47

เงินลงทุนระยะสั้น

28.11

10.14

5.52

2.08

0.10

0.03

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

88.97

32.09

87.69

33.02

115.81

39.88

งานบริการระหวางดําเนินงาน

0.00

-

0.00

-

0.15

0.05

วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

5.65

2.04

7.69

2.89

7.57

2.61

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

0.78

0.28

3.98

1.50

5.56

1.92

141.78

51.14

130.45

49.12

145.06

49.96

4.10

1.48

-

0.00

-

0.00

129.67

46.77

131.11

49.36

139.86

48.17

0.07

0.03

0.05

0.02

2.09

0.72

0.84

0.30

1.15

0.43

1.20

0.41

0.81

0.29

2.84

1.07

2.16

2.20

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

135.48

48.86

135.15

50.88

145.31

50.04

รวมสินทรัพย

277.27

100.00

265.60

100.00

290.38

100.00

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่ชําระบัญชี
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น

-

0.00

-

0.00

11.05

3.81

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

28.00

10.10

23.73

8.94

34.25

8.97

เจาหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวของ

0.21

0.08

-

0.00

-

0.00

เงินกูยืมกรรมการ

20.00

7.21

15.00

5.65

-

0.00

ภาษีเงินไดคางจาย

1.06

0.38

-

0.00

0.73

0.25

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

1.05

0.38

-

0.00

0.11

0.04

เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

7.49

2.70

7.87

2.96

13.53

4.66

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.85

0.31

1.21

0.46

1.35

0.46

รวมหนี้สินหมุนเวียน

58.66

21.16

47.82

18.00

61.02

21.01

0.99

0.36

-

0.00

0.49

0.17

52.51

18.94

44.64

16.81

57.41

19.77

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

4.18

1.51

5.69

2.14

4.92

1.69

เงินประกันพนักงาน

0.27

0.10

0.18

0.07

-

0.00

-

0.00

-

0.00

0.64

0.22

57.94

20.90

50.51

19.02

63.46

21.85

116.61

42.06

98.32

37.02

124.47

42.87

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนิ้สิน
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งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะทางการเงิน(ตอ)

รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

ลานบาท.

รอยละ

5.83

2.10

ลานบาท

รอยละ

80.00

30.12

ลานบาท

รอยละ

107.50

38.44

80.00

28.60

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 58,304 หุน (ป 2558 มูลคาหุน
100 บาท)
หุนสามัญ 800,000 หุน (ป 2560 มูลคา
หุน 100 บาท)
หุนสามัญ 215,000,000 หุน (ป 2561
มูลคาหุน 0.50 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 58,304 หุน (ป 2558 มูลคาหุน
100 บาท)

5.83

2.10

หุนสามัญ 800,000 หุน (ป 2560 มูลคา
หุน 100 บาท)

80.00

30.12

หุนสามัญ 160,000,000 หุน (ป 2561
มูลคาหุน 0.50 บาท)
หัก : ลูกหนี้คาหุน

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

2.31

0.87

4.05

1.45

154.83

55.84

84.96

31.99

81.86

28.19

รวมสวนของผูถือหุน

160.66

57.94

167.28

62.98

165.90

57.13

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

277.27

100.00

265.60

100.00

290.38

100.00

สวนเกินมูลคาหุน
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)
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งบการเงินรวม – งบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
รอบปบัญชี 2559

รอบปบัญชี 2560

รอบปบัญชี 2561

ลาน
บาท

รอยละ

รอยละ

รอยละ

ลาน
บาท

285.51

98.39

273.20

98.34

320.25

99.18

0.25

0.09

2.50

0.01

0.44

0.00

4.42

1.52

2.12

0.01

2.22

0.01

290.18

100.00

277.82

100.00

322.92

100.00

160.91

55.45

168.47

60.64

216.30

66.98

คาใชจายในการขาย

18.05

6.22

18.66

6.72

17.11

5.30

คาใชจายในการบริหาร

64.03

22.06

67.45

24.28

67.67

20.96

242.99

83.74

254.58

91.64

301.09

93.24

47.19

16.26

23.24

8.36

21.83

6.76

0.35

0.12

3.95

1.45

3.55

1.10

46.84

16.14

19.28

6.94

18.28

5.66

9.25

3.19

4.43

1.59

4.21

1.30

37.58

12.95

14.85

5.35

14.07

4.36

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

0.00

-

0.00

-

0.00

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

37.58

12.95

14.85

5.35

14.07

4.36

รายการ

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย สุทธิ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
ตนทุนขายและการใหบริการ

รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษี
เงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจา ยภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทใหญ
(บาท)

644.62

50.66

0.09

จํานวนหุนสามัญถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

58,304

293,208

160,000,000
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งบการเงินรวม – งบกระแสเงินสด

รายการ

รอบปบัญชี
2559

รอบปบัญชี
2560

รอบปบัญชี
2561

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

กระแสเงินจาก(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน)
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
คาเสื่อมราคา

37.58

14.85

14.07

-

-

-

19.47

20.04

18.04

กําไร/ขาดทุนจากการจํานหายทรัพยสินถาวร

0.18

หนี้สงสัยจะสูญ

0.08

0.99

0.12

0.02

0.12

(0.25)

(2.50)

(0.44)

ผลประโยชนพนักงาน

1.20

1.51

2.43

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

9.25

4.43

4.21

คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี

9.08

-

-

ตนทุนทางการเงิน

0.35

3.95

3.55

67.72

42.40

43.14

(42.36)

(0.16)

(29.18)

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน

(0.63)

1.46

(0.08)

ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

(0.29)

(0.10)

0.16

วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

(0.05)

(2.03)

(0.04)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(0.74)

(3.20)

(1.58)

0.13

(2.02)

(0.42)

รายจายตัดบัญชี
กําไรจากการขายทรัพยสิน

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น)
ลดลง
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

เงินเบิกเกินบัญชี

-

-

10.57

7.06

(4.26)

-

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

(1.04)

(0.21)

-

เงินประกันพนักงาน

(1.22)

(0.09)

(0.18)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.04

0.36

0.14

28.61

32.14

22.54

(0.23)

(3.96)

(3.61)

(15.93)

(5.81)

(3.52)

12.45

22.37

15.41

เจาหนี้การคา - กิจการอื่น

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

รายการ

รอบปบัญชี
2559

รอบปบัญชี
2560

รอบปบัญชี
2561

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

-

4.10

-

เงินลงทุนระยะสั้น

3.36

22.58

5.42

ขายสินทรัพย

0.25

2.50

0.44

(19.60)

(21.49)

(26.04)

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

-

-

(1.16)

เงินใหกูยืมแก - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น)
ลดลง

-

-

เงินใหกูยืม - กิจการที่เกีย่ วของกัน (เพิ่มขึ้น)
ลดลง

-

-

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(15.99)

7.69

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

-

(21.34)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี

(0.16)

เงินกูยืมกรรมการ

-

(5.00)

(15.00)

เงินสดรับจากเงินกูย ืมระยะยาว

-

-

28.00

เงินสดคืนจากเงินกูยืมระยะยาว

-

(7.49)

(9.57)

(1.85)

(2.04)

(0.01)

-

(8.24)

(18.00)

(2.01)

(22.77)

(3.53)

(5.55)

7.30

(9.45)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ตนงวด

23.82

18.27

25.56

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ปลาย
งวด

18.27

25.56

15.87

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ

11.05

งบการเงินรวม – อัตราสวนทางการเงิน
รายการ

รอบปบัญชี 2559 รอบปบัญชี 2560 รอบปบัญชี 2561

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

2.42

2.73

2.38

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

2.25

2.44

2.13

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

เทา

0.27

0.42

0.28

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

เทา

4.43

3.19

3.19

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

82.42

114.54

114.43

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

เทา

28.59

25.26

28.35

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

วัน

12.77

14.45

12.87

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

เทา

9.97

9.91

9.99
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ระยะเวลาชําระหนี้

วัน

36.10

36.34

36.04

Cash cycle

วัน

59.09

92.65

91.26

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน

รอยละ

43.64

38.33

32.46

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

รอยละ

14.89

6.82

5.98

อัตรากําไรอื่น

รอยละ

1.61

1.66

0.82

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

รอยละ

29.29

120.16

80.42

อัตรากําไรสุทธิ

รอยละ

12.94

5.35

4.36

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ

26.49

9.06

8.44

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

รอยละ

17.12

5.47

5.06

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

รอยละ

63.67

26.76

23.70

เทา

1.32

1.02

1.16

0.73

0.59

0.75

126.24

8.12

(0.58)

(0.51)

-

554.80

อัตราการหมุนของสินทรัพย

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

อัตราสวนความสามารถชําระ
ดอกเบี้ย

เทา

อัตราสวนความสามารถชําระภาระ
ผูกพัน - Cash basis

เทา

อัตราการจายเงินปนผล

รอยละ

6.25

0.35

127.96
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

1. ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย (“กลุ ม บริ ษั ท ”) มี ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก 2 ประเภท ได แ ก
1. ธุรกิจใหบริการทางการแพทย 2. ธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธุรกิจใหบริการทางการแพทยดําเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัล แคร แอนด แล็บ จํากัด
(มหาชน)(“บริษัท”) ซึ่งเนนการใหบริการแกลูกคาประเภทบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยมีลักษณะ
การใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยใชรถเอ็กซเรย และมีทีมแพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญใหบริการที่สถาน
ประกอบการของลูกคาครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมทั้งมีชองทางการใหบริการผานคลินิกสาขาที่เนนการใหบริการ
ตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและตรวจสุขภาพประจําปเก็บตกเปนหลัก ปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนเปนโรงพยาบาล
เฉพาะทางด านอาชี วเวชศาสตร มีรถเอ็ กซ เรยทั้ งหมด 11 คั น และมี สาขาทั้ งหมด 5 แห ง ตั้งอยูที่ ราชพฤกษ
(ที่ตั้งสํานักงานใหญ) ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับสุขภาพ
ของผูเขารับบริการ และสาเหตุที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขารับการตรวจสุขภาพ ภายใตแนวคิดนี้บริษัท
จึงเห็นชองทางการเติบโตและริเริ่มธุรกิจการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมขึ้นมา
ธุรกิจใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดําเนินงานโดย บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร จํากัด
(“บริษัทยอย”) ซึ่งมีการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ณ สถานประกอบการของลูกคา โดยใชเครื่องมือที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถแบงการใหบริการออกเปน 4
ประเภทหลั กดัง นี้ 1.บริการตรวจวิเ คราะหคุณภาพน้ํ า 2. บริการตรวจวั ดคุณภาพอากาศจากปลอ งระบาย 3.
บริการการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชน แสง เสียง ความรอน ฝุน สารเคมี เปนตน 4.บริการตรวจ
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สิ่งแวดลอมอื่นๆ ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักเปนโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส อสังหาริมทรัพย และ
อาหาร ในภาคตะวันออกของประเทศ
ทั้งนี้ ในป 2558 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน โดยผูถือหุนใหม เขาซื้อหุนจากกลุมประสิทธิ์ดํารง
ทําใหกลุมประสิทธิ์ดํารง มีสัดสวนการถือหุนหลังจากการขายหุนคิดเปนรอยละ 15 และกลุมผูถือหุนใหมมีสัดสวน
รอยละ 85 เนื่องจากกลุมผูถือหุนใหมมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งจากรายได
ของกลุ มบริษัท มีการเติบโตอยางต อเนื่อง ถึงแมมีแนวโนมที่อั ตราส วนกําไรขั้นตน ลดลงอยางต อเนื่องก็ต ามมี
นัยสําคัญ อันเปนผลมาจากกลุมบริษัทมีการปรับมาตรฐานการใหบริการ โดยมีตนทุนจากการใหบริการเพิ่มขึ้น
หลักๆ เกิดจากตนทุนดานบุคลากร ประกอบกับการลงทุนในสินทรัพยถาวรที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ
อนึ่ง กลุมบริษัทมีรายไดจากการใหบริการในป 2559 - 2561 เทากับ 285.51 ลานบาท 273.20 ลานบาท
และ 320.25 ลานบาท ตามลําดับ และมีกําไรขั้นตนเทากับ 124.60 ลานบาท 104.73 ลานบาท และ 103.95 ลาน
บาท ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิเทากับ 37.58 ลานบาท 14.85 ลานบาท และ 14.07 ลานบาท ตามลําดับ
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
1. ผูสอบบัญชีที่ทําการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
งบการเงิน

ชื่อผูสอบบัญชี

สํานักงานผูสอบบัญชี

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบตรวจสอบปบัญชี 2559
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559

เลขทะเบียน 3885
(อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

สํานักงาน เอ. เอ็ม.
ที. แอสโซซิเอท

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

งบตรวจสอบปบัญชี 2560

เลขทะเบียน 3885

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560

(อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

สํานักงาน เอ. เอ็ม.
ที. แอสโซซิเอท

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบตรวจสอบปบัญชี 2561

เลขทะเบียน 3885

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561

(อยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

สํานักงาน เอ. เอ็ม.
ที. แอสโซซิเอท

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
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2. สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ไดจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงิน

สรุปความเห็นผูสอบบัญชี

งบตรวจสอบปบัญชี 2559

ผูสอบบัญชีเห็นวางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผล
การดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูสอบบัญชีเห็นวางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31

งบตรวจสอบปบัญชี 2560

ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผล
การดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูสอบบัญชีเห็นวางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31

งบตรวจสอบปบัญชี 2561

ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผล
การดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริการตรวจสุขภาพ คือ งานของเรา

Annual Report 2018

P a g e | 150

การวิเคราะหผลการดําเนินงานป 2559 – 2561

รายได
กลุมบริษัทมีรายไดรวม ในป 2559 - 2561 เทากับ 290.18 ลานบาท 277.82 ลานบาท และ 322.92 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 35.36 รอยละ (4.26) และรอยละ 16.23 ตามลําดับ ทั้งนี้ รายไดรวมของ
กลุมบริษัทในป 2559 เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของฐานลูกคาการตรวจสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มบริการฉีดวัคซีนและ
การเติบโตของรายไดจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัทยอย ในขณะที่ป 2560 กลุมบริษัทมี
รายไดลดลงเล็กนอย โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของลูกคากลุมตรวจสุขภาพประจําป สําหรับป 2561 กลุม
บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว และเพิ่มขึ้นจาก
รายไดจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัทยอยเปนหลัก
งบการเงินรวม
โครงสรางรายได

รอบป 2559
ลานบาท

รอบป 2560

รอยละ

ลานบาท

รอบป 2561

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากการใหบริการทางการแพทย
รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป/1

188.09

64.82

149.93

53.97

152.03

47.08

รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน

33.66

11.60

36.87

13.27

43.07

13.34

รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว

13.22

4.56

8.34

3.00

29.16

9.03

7.51

2.59

30.30

10.91

27.33

8.46

รายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีน
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งบการเงินรวม
โครงสรางรายได

รอบป 2559
ลานบาท

รายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่นๆ/2

รอบป 2560

รอยละ

ลานบาท

รอบป 2561

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

11.30

3.89

7.27

2.62

10.96

3.39

253.78

87.46

232.71

83.77

262.55

81.31

16.70

5.76

20.92

7.53

22.10

6.84

รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ/3

15.03

5.18

19.57

7.04

35.61

11.03

รวมรายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

31.73

10.94

40.49

14.57

57.71

17.87

285.51

98.39

273.20

98.34

320.25

99.18

4.67

1.61

4.62

1.66

2.66

0.82

290.18

100.00

277.82

100.00

322.92

100.00

รวมรายไดจากการใหบริการทางการแพทย
รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายไดจากการใหบริการตรวจอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

รวมรายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ /1 ประกอบดวยรายไดจากการตรวจสุขภาพประจําป และรายไดจากการตรวจสุขภาพปจจัยเสี่ยง
/2 บริการทางการแพทยอื่นๆ: รายไดจากการใหบริการแพทย ตรวจรักษาคนไขนอก (OPD) สํารวจโรงงานและบริการจัด
อบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแพทย เปนตน
/3 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ: รายไดจากการตรวจคุณภาพน้ํา รายไดจากการตรวจสภาพอากาศปลองระบาย
และรายไดจากการตรวจสภาพบรรยากาศทั่วไป เปนตน

รายไดจากการใหบริการ

1. รายไดจากการใหบริการทางการแพทย
1.1 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป
รายได จากการให บริการตรวจสุขภาพประจําปให กับลูกคาจะเปนรายไดที่ เกิดจากการตรวจ
สุขภาพประจําปตามโปรแกรมตรวจที่ทางลูกคาเลือกตามความเหมาะสมของชวงอายุของพนักงาน ซึ่ง
กลุมลูกคาหลักจะเปนบริษัทเอกชน สํานักงานออฟฟศ โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงหนวยงานภาครัฐ
เปนตน ซึ่งรายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพประจําปยังรวมไปถึง การใหบริการตรวจสุขภาพปจจัย
เสี่ยงแกลูกจางที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ซึ่งเปนขอกําหนดทางกฏหมายอีกดวย
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ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพประจําปสวนใหญจะมีการใหบริการในชวงไตรมาส 3 และ 4 ของทุกปเปน
หลัก โดยสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากเปนชวงที่จํานวนพนักงานของแตละบริษัทคอนขางนิ่ง และเปนรอบการ
ตรวจสุขภาพประจําปของแตละบริษัท
สํา หรั บป 2559 - 2561 กลุ มบริ ษัท มี ร ายได จากการให บริการตรวจสุ ข ภาพประจํ าป เ ท า กั บ
188.09 ลานบาท 149.93 ลานบาท และ 152.03 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.82 รอย
ละ 53.97 และรอยละ 47.08 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยการตรวจสุขภาพประจําปถือเปนรายไดหลัก
ของกลุมบริษัท
ในป 2559 รายไดจากการใหบริการตรวจสุ ขภาพประจําปเพิ่ มขึ้นรอ ยละ 20.36 จากป 2558
เนื่องมาจากการขยายฐานลูกคาของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการตรวจโปรแกรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําป ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทออกผลการตรวจวิเคราะหสุขภาพ
ประจําปประมาณ 330,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 ประมาณ 79,000 คน
ในป 2560 รายได จากการใหบริ การตรวจสุข ภาพประจํา ปล ดลงรอ ยละ 20.29 จากป 2559
เนื่องมาจากจํานวนลูกคาที่ใชบริการกับบริษัทลดลง โดยสาเหตุที่ลูกคาลดลงสวนหนึ่งเกิดจากการเวน
ชวงของลูกคาบางรายจากที่ใชบริการกับบริษัทเปนระยะเวลาติดตอกัน ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทออกผล
การตรวจวิเคราะหสุขภาพประจําป ประมาณ 280,000 คน ซึ่งลดลงจากป 2559 ประมาณ 50,000 คน
และมีคาเฉลี่ยบริการตอคนลดลงเล็กนอย ซึ่งสวนหนึ่งอาจเกิดจากสภาวะการแขงขันของธุรกิจตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึ้น
สําหรั บ ป 2561 รายไดจากการใหบริ การตรวจสุขภาพประจําปเ ทากับ 152.03 ล านบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นเล็ กนอยจํานวน 1.40 ลา นบาท เมื่ อเทียบกั บงวดเดียวกันของป กอนหนา ซึ่งสวนหนึ่ งเกิดจาก
บริษัทมีจํานวนผูเขารับการตรวจเพิ่มขึ้น
1.2 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน
รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน โดยสว นมากจะเปนการใหบริการผา น
คลินิกตางๆ โดยเฉพาะที่สาขาชลบุรี และระยอง ซึ่งมีฐานลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก
สําหรับป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานเทากับ
33.66 ลานบาท 36.87 ลานบาท และ 43.07 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.60 รอยละ
13.27 และรอยละ 13.34 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในป 2559 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานมีการเติบโตขึ้นรอยละ 61.20
เนื่องจากมีการขยายฐานลูกคา โดยมีจํานวนผูเขารับบริการผานสาขาเพิ่มขึ้น
ในป 2560 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานมีการเติบโตขึ้นรอยละ 9.54
เนื่องจากมีการขยายฐานลูกคา โดยมีจํานวนผูเขารับบริการผานสาขาเพิ่มขึ้น
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ในป 2561 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานเทากับ 43.07 ลานบาท คิดเปน
อัตราสวนการเติบโตขึ้นรอยละ 16.81จากการที่บริษัทมีการปรับกลยุทธ เนนใหเจาหนาที่ฝายการตลาด
ลงพื้นที่ทางภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ทําใหมีจํานวนผูเขารับบริการตรวจสุขภาพกอนเขางานเพิ่มขึ้น
1.3 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว เปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการตรวจ
สุขภาพแรงงานตางดาวสําหรับขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดย
การให บริการมี ทั้ งให บริ การผ านการออกตรวจนอกสถานที่ หรือ สาขาของบริษั ท ซึ่ ง รายได จากการ
ใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวสวนหนึ่งทางบริษัทมีการรับงานชวงจากโรงพยาบาลรัฐและผาน
ทางตัวแทนนําเขาแรงงานตางดาว
สํา หรั บป 2559 - 2561 กลุมบริ ษั ทมี รายได จากการให บริ การตรวจสุ ขภาพแรงงานตา งด า ว
เทากับ 13.22 ลานบาท 8.34 ลานบาท และ 29.16 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 4.56
รอยละ 3.00 และรอยละ 9.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในป 2559 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวมีการเติบโตอยางกาวกระโดด
รอยละ 260.74 จากป 2558 เนื่องจากบริษัทเขารับงานเพิ่มขึ้นจากโครงการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
เพื่อตออายุเอกสารแสดงตัวตนและเอกสารอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว จากโรงพยาบาลรัฐบาล
ในป 2560 รายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวลดลงรอยละ 36.92 จากป
2559เนื่องจากบริษัทไดรับผลกระทบจากประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องการตรวจสุขภาพแรงงาน
ตางดาวในการออกบัตรประจําตัว สงผลใหแรงงานตางดาวเดินทางกลับประเทศ อีกทั้งการตรวจสุขภาพ
ตออายุเอกสารแสดงตัวตนของแรงงานตางดาวซึ่งเปนการรับงานชวงจากโรงพยาบาลรัฐบาลโดยปกติจะ
มีการตรวจสุขภาพทุก 2 ป จึงทําใหรายไดลดลง
ในป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวจํานวน 29.16 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอย 249.77 โดยรายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทได
งานตรวจสุขภาพตออายุเอกสารแสดงตัวตนของแรงงานตางดาว ซึ่งเปนการรับงานชวงจากโรงพยาบาล
รัฐบาลในชวงไตรมาสที่ 1
1.4 รายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีน
รายได จากการให บริ การฉีดวั คซี น เพื่ อ ปอ งกั น โรคที่ เกิ ดจากไวรั สต า งๆ ซึ่ ง เริ่มแรกเป น การ
ใหบริการเสริมเพื่ออํานวยความสะดวกที่ตอยอดจากการใหบริการการตรวจสุขภาพ ตอมาบริษัทเล็งเห็น
โอกาสเติบโตทางธุรกิจ โดยในป 2559 - 2561 จึงมีการขยายการใหบริการฉีดวัคซีนและเพิ่มผลิตภัณฑ
วัคซีนใหมีความหลากหลายมากขึ้น และทําใหมีลูกคาที่เขารับบริการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น
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สําหรับป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมี รายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีนเทา กับ 7.51 ลานบาท
30.30 ลานบาท และ 27.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.59 รอยละ 10.91 และรอยละ
8.46 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในป 2559 รายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจํานวน 7.09 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 1,669.20 จากป 2558 เนื่องจากการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก และ
รวมถึงบริษัทมีการเพิ่มชนิดของวัคซีนมากขึ้นกวา 10 ชนิด ซึ่งสามารถใหบริการลูกคาไดมากขึ้น ทั้งนี้
ประเภทวัคซีนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญคือ มะเร็งปากมดลูก และไวรัสตับอักเสบบี เปนตน อนึ่ง บริษัทมีจํานวน
วัคซีนใชไปในป 2559 ประมาณ 51,500 โดส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 ประมาณ 48,500 โดส
ในป 2560 รายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจํานวน 22.79 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 303.37 จากป 2559 เนื่องจากบริษัทมีการขยายฐานลูกคาใหบริการฉีดวัคซีนเพื่อตอยอด
สําหรับบริการตรวจสุขภาพ โดยบริษัทมีจํานวนวัคซีนใชไปในป 2560 ประมาณ 102,000 โดส ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป 2559 ประมาณ 50,000 โดส ประกอบกั บ ราคาค า บริ ก ารฉี ดวั คซี น ที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากวั คซี น ที่
ใหบริการสวนใหญคือ วัคซีนไขหวัดใหญที่มีราคาคอนขางสูง
ในป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการฉีดวัคซีนจํานวน 27.33 ลานบาท ลดลงจากป 2560
เปนจํานวน 2.97 ลานบาท เนื่องจากมีลูกคาใชบริการลดลง โดยบริษัทมีจํานวนวัคซีนใชไปใน ป 2561
ประมาณ 80,000 โดส ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหนาปนะมาณ 20,000 โดส โดยรายไดจาก
การการใหบริการฉีดวัคซีนสวนใหญเปนวัคซีนไขหวัดใหญ
1.5 รายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่น
รายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่นประกอบดวย รายไดจากการตรวจรักษาคนไขนอก
(OPD) รายไดจากการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล รายไดจากโครงการ สปสช. และรายไดจากการสง
แพทยไปประจํา ณ หองพยาบาลของลูกคา เปนตน
สําหรับป 2559 – 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่นเทากับ 11.30
ลานบาท 7.27 ลานบาท และ 10.96 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 3.89 รอยละ 2.62
และรอยละ 3.68 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในป 2559 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่นจํานวน 11.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 7.71 ลานบาท ซึ่งประกอบไปดวย รายไดจากการตรวจรักษาคนไขนอก (OPD) เทากับ 4.67 ลาน
บาท รายไดจากการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล โครงการ สปสช. และการสงแพทยไปประจํา ณ หอง
พยาบาลเทากับ 6.63 ลานบาท
ในป 2560 บริษั ทมี รายไดจากการใหบริการทางการแพทย อื่น จํา นวน 7.27 ลา นบาท ลดลง
เล็กนอยจํานวน 4.03 ลานบาท โดยรายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่น ลดลงเล็กนอย มีสาเหตุ
จากการลดลงของรายไดจากโครงการ สปสช.
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ในป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการทางการแพทยอื่นจํานวน 10.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 3.68 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการอบรม Fisrt Aid และรายไดจากโครงการ สปสช.
เพิ่มขึ้น

2. รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม
2.1 รายไดจากการใหบริการการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายไดจากการใหบริการการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือการใหบริการตรวจแสง
เสียง ความรอน ฝุน และสารเคมี เปนตน โดยการตรวจวัดจะขึ้นอยูกับปจจัยเสี่ยงอาจที่เกิดขึ้น ณ สถานที่
ประกอบการของลูกคา ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักจะเปนบริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมที่กฎหมายบังคับใหทาํ
การตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งลูกคาสวนใหญจะทําการตรวจในชวง
ไตรมาสที่ 2 ของป
สํา หรั บป 2559 - 2561 กลุ มบริษั ท มี ร ายได จากการให บริ การตรวจอาชี ว อนามั ยและความ
ปลอดภัยเทากับ 16.70 ลานบาท 20.92 ลานบาท และ 22.10 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 5.76 รอยละ 7.53 และรอยละ 6.84 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ในป 2559 รายไดจากการใหบริการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากป 2558
จํานวน 3.11 ลานบาท เนื่องมาจากการขยายฐานลูกคา
ในป 2560 รายไดจากการใหบริการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากป 2559
จํานวน 4.22 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 25.25 จากป 2559 เนื่องมาจากการขยายฐาน
ลูกคา
ในป 2561 บริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจํานวน
22.10 ล า นบาท เพิ่ มขึ้ น 1.17 ล า นบาท คิ ดเป น อั ตราการเติ บโตร อ ยละ 5.61 เมื่ อ เที ยบกั บป 2560
เนื่องจากบริษัทยอยมีจํานวนบริษัทลูกคารายใหมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
2.2 รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่น
รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่น ประกอบดวย รายไดจากการใหบริการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา รายไดจากการใหบริการตรวจวัดอากาศจากปลองระบาย และรายไดจากการ
ใหบริการตรวจคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
สําหรับป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นเทากับ
15.03 ลานบาท 19.57 ลานบาท และ 35.61 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 5.18 รอย
ละ 7.04 และรอยละ 11.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ
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ในป 2559 บริษัท ยอยมี รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่ งแวดลอมอื่ นจํานวน 15.03
ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 1.19 ลานบาท จากป 2558 ซึ่งการเติบโตของรายไดมาจากการขยายตัว
ของทุกบริการ
ในป 2560 บริษัท ยอยมี รายไดจากการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่ งแวดลอมอื่ นจํานวน 19.57
ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 30.20 จากป 2559 สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของรายได
จากการให บริ การตรวจวั ดอากาศจากปล อ งระบาย และรายได จากการตรวจวิ เคราะห คุณภาพน้ํ า
เนื่องจากการขยายฐานลูกคาและบางสวนเกิดจากลูกคาเกาที่ใชบริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในป 2560
บริ ษั ท ยอ ยได รับการรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของห องปฎิ บัติการในการตรวจวิ เคราะห
คุณภาพน้ํา ซึ่งสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการใหแกลูกคา
ในป 2561 บริษัท ยอยมี รายไดจากการใหบริ การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล อมอื่น จํานวน 35.61
ล า นบาท คิ ดเป น อั ตราการเติ บ โตร อ ยละ 82.00 จากป 2560 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย อ ยได รั บการรั บรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของหองปฎิบัติการในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ซึ่งสงผลใหบริษัท
ยอยสามารถให บริการลูกคาบางรายที่ มีขอกํา หนดเกี่ ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC และทําใหบริษัทยอ ย
สามารถให บริการลู กค า ไดครบวงจรมากขึ้ น ประกอบกั บบริ ษั ท ย อ ยมีการเพิ่ มอุ ปกรณ แ ละที มงาน
ผูชํานาญการในการใหบริการ
รายไดอื่น
รายอื่นประกอบดวย รายไดจากการขายสินทรัพย รายไดจากการสงเสริมการขายจากคูคา รวม
ไปถึงดอกเบี้ยรับและรายไดการขายเครื่องแบบพนักงาน เปนตน
สําหรับป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 4.67 ลานบาท 4.62 ลานบาท และ 2.66
ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 1.61 รอยละ 1.66 และรอยละ 0.82 ของรายไดรวม ตามลําดับ ในป
2560 บริษัทมีการขายสินทรัพยที่เปนยานพาหนะและมีรายไดสนับการสงเสริมการขายจากบริษัทคูคา
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ตนทุนขายและบริการ
ป 2559

ตนทุนขายและบริการ

ลานบาท

ป 2560

รอยละ

ลานบาท

ป 2561
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

คาใชจายบุคลากร

71.73

44.58

78.32

46.49

92.27

42.66

วัสดุการแพทยใชไป

33.15

20.60

21.11

12.53

35.86

16.58

ยาและเวชภัณฑใชไป

12.67

7.87

23.95

14.22

22.56

10.43

คาเสื่อมราคา

11.21

6.97

8.77

5.20

7.15

3.31

คาใชจายอื่นๆ

13.34

8.29

12.06

7.16

21.24

9.82

142.10

88.31

144.21

85.60

179.08

82.79

คาใชจายบุคลากร

7.90

4.91

11.80

7.00

19.77

9.14

คาใชจายในการตรวจวิเคราะห

2.76

1.72

2.20

1.31

2.72

1.26

คาเชาเครื่อง และอุปกรณ

2.49

1.55

4.24

2.51

2.19

1.01

คาเสื่อมราคา

3.12

1.94

3.46

2.05

3.91

1.81

คาใชจายอื่นๆ

2.56

1.59

2.56

1.52

8.63

3.99

18.82

11.69

24.26

14.40

37.23

17.21

160.91

100.00

168.47

100.00

216.30

100.00

รวมตนทุนการใหบริการทางการแพทย

รวมตนทุนการใหบริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมตนทุนขายและบริการ

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

สําหรับป 2559 - 2561 ตนทุนขายและบริการเทากับ 160.91 ลานบาท 168.47 ลานบาท และ
216.30 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 56.36 รอยละ 61.67 และรอยละ 67.54 ของรายได
จากการขายและบริการ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตนทุนขายและบริการจากการใหบริการทางการแพทย
ตน ทุ น ขายและบริ การจากการให บริ การทางการแพทย ที่ สํ า คั ญประกอบไปด ว ย เงิ น เดื อ น
พนักงาน คาแพทย คาพยาบาล และคาใชจายบุคลากรที่ออกหนวยและใหบริการทางการแพทย วัสดุทาง
การแพทย คายาและเวชภัณฑ เปนต น โดยในป 2559 - 2561 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจากการ
ใหบริการทางการแพทยเทากับ 142.10 ลานบาท 144.21 ลานบาท และ 179.08 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนสัดสวน รอยละ 88.31 รอยละ 85.60 และรอยละ 82.79 ของตนทุนขายและบริการรวม ตามลําดับ
ในป 2559 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจากการใหบริการทางการแพทยเทากับ 142.10 ลาน
บาท โดยตนทุนดังกลาวเพิ่มขึ้น 68.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 94.17 จากป 2558
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการใหบริการและการขยายบริการในระยะ
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ยาว นอกจากนี้ บริษัทมีตนทุนวัสดุการแพทยและยาและเวชภัณฑใชไปเพิ่มขึ้น ซึ่งเติบโตตามรายไดที่
เพิ่มขึ้น
ในป 2560 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจากการใหบริการทางการแพทยเทากับ 144.21 ลาน
บาท โดยตนทุนดังกลาวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 2.21 ลานบาท จากป 2559 หรือคิดเปนอัตราการเติบโต
รอยละ 1.49 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการใหบริการและการขยาย
บริการในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทมีตนทุนวัสดุการแพทยและยาและเวชภัณฑใชไปเพิ่มขึ้น ซึ่งเติบโต
ตามรายไดที่เพิม่ ขึ้น
ในป 2561 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจากการใหบริการทางการแพทยเทากับ 179.08 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 24.18 เมื่อเทียบกับป 2560 โดยมีสาเหตุหลัก จากการเพิ่มขึ้นของ
วัสดุการแพทยใชไป ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการใหบริการทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น อีกสวนหนึ่งเกิดจาก
จํานวนบุคลากรประจําและบุคลากรออกหนวยที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากคาใชจายเชา
เครื่องมือและอุปกรณ และคาเชายานพาหนะในการออกหนวย
ตนทุนจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตนทุนจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมหลักๆ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเชาเครื่องมือและอุปกรณ คาวัสดุและคาสารเคมีเพื่อการตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม เปนตน โดยในป
2559 - 2561 บริษัทยอยมีตนทุนจากการใหการบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเทากับ 18.81 ลาน
บาท 24.26 ลานบาท และ 37.23 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 11.69 รอยละ 14.40 และ
รอยละ 17.21 ของตนทุนขายและบริการรวม ตามลําดับ
ในป 2559 บริษัทยอยมีตนทุนจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเทากับ 18.82 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7.35 ลานบาท จากป 2558 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 64.09 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายบริการในระยะยาว
ในป 2560 บริษัทยอยมีตนทุนจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเทากับ 24.26 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 5.44 ลานบาท จากป 2559 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 28.92 โดยมีสาเหตุหลักจาก
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นตามรายไดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น เชน คาเชาเครื่องมือและอุปกรณใน
การตรวจ และคาใชจายบุคลากร
ในป 2561 บริษัทยอยมีตนทุนจากการใหบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเทากับ 37.23 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 12.97 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 53.45 เมื่อเทียบกับป 2560 โดยตนทุน
เพิ่มขึ้นจากคาใชจายบุคลากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากบริษัทมีงานโครงการที่ตองเก็บขอมูลอยาง
ตอเนื่ อง และค าเช าอุปกรณแ ละเครื่องมือในการตรวจเพิ่ มขึ้น ตามรายไดจากการให บริการตรวจวั ด
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น
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ความสามารถในการทํากําไรขั้นตน
กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนป 2559 - 2561 เทากับ 124.60 ลานบาท 104.73 ลานบาท และ 103.95
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 43.64 รอยละ 38.33 และ รอยละ 32.46
ตามลํา ดับ โดยกลุ มบริษั ทมี อัตรากํ าไรขั้ นต นปรับตัว ลดลงในป 2559 เนื่ องจากต นทุ นการให บริ การ
เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากร
สําหรับป 2560 กลุมบริ ษัทมี อัตรากํ าไรขั้น ตนลดลงจากป 2559 โดยสาเหตุห ลักจากการเพิ่ มขึ้น ของ
คาใชจายบุคลากรเปนหลัก ในขณะที่กลุมบริษัทมีรายไดลดลง จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนรวมลดลง
ในป 2561 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากบริษัทมีตนทุนจากการใหบริการเติบโต
สูง กว า การเติ บโตของรายได จากการให บริ การ โดยต น ทุน จากการให บริการส วนใหญ เกิ ดจาก วั ส ดุ
การแพทยตางๆ เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดจากการใหบริการ และอีกสวนหนึ่งเกิดจากคาใชจายบุคลากรที่
เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากการยกระดับการใหบริการเพื่อใหสามารถแขงขันได
คาใชจายในการขาย

คาใชจายขาย

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

18.05

18.66

17.11

ป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 18.05 ลานบาท 18.66 ลานบาท และ
17.11 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.22 รอยละ 6.72 และรอยละ 5.30 ของรายได
รวม ตามลําดับ โดยมีรายการหลักๆ ไดแก คาใชจายพนักงานขาย คาคอมมิชชั่นพนักงานขาย และคา
รับรองลูกคา เปนตน
ป 2559 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 18.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นเทากับ 12.67 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 235.34 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ทีมงานฝายการตลาดเพื่อรองรับการขยายบริการในระยะยาว
ป 2560 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ18.66 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับป 2559 โดย
สวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการรับรองลูกคา
ป 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายจํานวน 17.11 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 1.55
ลานบาท เมื่อเทียบกับป2561 โดยสวนหนึ่งเกิดจากการลดลงของคาใชจายบุคลากร
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คาใชจายในการบริหาร
ป 2559
(ลบ.)
คาใชจายบุคคลากร
คาเชา
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายบริหาร

30.58
7.87
5.26
20.32
64.03

รอยละ
47.76
12.30
8.21
31.73
100.00

ป 2560
(ลบ.)
26.91
9.84
7.84
22.86
67.45

รอยละ
39.90
14.59
11.62
33.89
100.00

ป 2561
(ลบ.)
28.71
4.55
7.10
27.32
67.67

รอยละ
42.42
6.72
10.49
40.37
100.00

ป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 64.03 ลานบาท 67.45 ลานบาท และ 67.67
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 22.05 รอยละ 24.28 และรอยละ 20.96 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ป 2559 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 64.03 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 2.95 ลาน
บาทจากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคาใชจายบุคลากร
ป 2560 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 67.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 3.42 ลาน
บาทจากป 2559 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการเพิ่ มขึ้ น ของค า เสื่ อ มราคาจากการลงทุ น ซื้ อ อาคารโรงพยาบาล
สํานักงานใหญ และคาเชาที่ดิน อุปกรณตางๆและยานพาหนะ
ป 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 67.67 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจํานวน 0.22 ลาน
บาท เมื่อเทียบกับป 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคาใชจายบุคลากร เนื่องจากมีผูบริหารออกจาก
ตําแหนง
ตนทุนทางการเงิน
ป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินเทากับ 0.35 ลานบาท 3.95 ลานบาท และ 3.55 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.12 รอยละ 1.42 และรอยละ 1.10 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยตนทุนทาง
การเงินของกลุมบริษัทเกิดจาก 1.ดอกเบี้ยจายการเชาซื้ออุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการและยานพาหนะสําหรับใช
ในการดําเนินธุรกิจ 2.ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมกรรมการเพื่อใชเปนเงินทุนในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยบริษัท
ไดชําระคืนเงินกูยืมกรรมการทั้งหมดในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 3.ดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับ
ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยบริษัทเริ่มกูยืมเงินดังกลาวจากสถาบันการเงินตั้งแตเดือน
ธันวาคมป 2559
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กําไรสุทธิ
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนทําใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิป 2559 - 2561 เทากับ 37.58 ลานบาท 14.85
ลานบาท และ 14.06 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 12.95 รอยละ 5.35 และรอยละ 4.36
ตามลําดับ สําหรับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของกลุมบริษัทเทากับ644.62 บาท 0.25 บาท และ 0.09 บาท ตามลําดับ
โดยบริษัทมีจํานวนหุนสามัญถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ หุน 58,304 หุน 58,641,654 หุน และ 160,000,000 หุน
ตามลําดับ เนื่องจากผลประกอบการมีกําไรสุทธิลดลงประกอบกับมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ลานบาทใน
ป 2558 เปน 80.00 ลานบาท ในป 2560 และในป 2561 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิม
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559 – 2561
สินทรัพย
งบการเงินรวม
รายการ

31 ธ.ค. 2559
(ลบ.)

รอยละ

31 ธ.ค. 2560
(ลบ.)

รอยละ

31 ธ.ค. 2561
(ลบ.)

รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

18.27

6.59

25.56

9.63

15.87

5.47

เงินลงทุนระยะสั้น

28.11

10.14

5.52

2.08

0.10

0.03

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

88.97

32.09

87.69

33.02

115.81

39.88

0.15

0.05

งานบริการระหวางดําเนินงาน
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

5.65

2.04

7.69

2.89

7.57

2.61

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

0.78

0.28

3.98

1.50

5.56

1.92

141.78

51.14

130.45

49.12

145.06

49.96

4.10

1.48

-

0.00

-

0.00

1229.67

46.77

131.11

49.36

139.86

48.17

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

0.07

0.03

0.05

0.02

2.09

0.72

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

0.84

0.30

1.15

0.43

1.20

0.41

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

0.81

0.29

2.84

1.07

6.39

2.20

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

135.48

48.86

135.15

50.88

145.31

50.04

รวมสินทรัพย

277.27 100.00

265.60

100.00

290.38

100.00

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่ชําระบัญชี
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 277.27 ลานบาท 265.60 ลานบาท และ 290.38
ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยที่สําคัญของกลุมบริษัท ไดแก 1.) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 2.) เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด 3.) เงินลงทุนระยะสั้น 4.)ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ 5.) วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ โดยรายละเอียดของสินทรัพยที่
สําคัญตางๆ มีดังนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทประกอบดวย ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยในลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจ กลุมบริษัทจะบันทึกบัญชีรายไดคางรับ เมื่อฝายหองปฎิบัติการรายงาน
ผลการตรวจสิ่ ง ส งตรวจ โดยจะต องมี การออกใบสรุ ปผลการตรวจและลงนามรั บรองจากเทคนิ คการแพทย
เรียบรอยแลว (บันทึกบัญชีคูกับการรับรูรายได) โดยหลังจากกลุมบริษัทไดจัดสงรายงานผลการตรวจสุขภาพใหแก
ฝายบุคคลของลูกคาพรอมกับใบแจงหนี้ ฝายบัญชีจะดําเนินการปรับปรุงรายไดคางรับทุกสิ้นเดือน ลูกคาจะทํา
การตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 30 วัน และเมื่อตรวจเสร็จสิ้น
จะดําเนินการขั้นตอนการชําระเงินตอไป
สําหรับลูกหนี้อื่นประกอบดวย 1. เงินทดรองจาย ซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายออกหนวยที่เกิดขึ้นจริง เชน
คาทางดวน คาที่พัก เปนตน 2. ลูกหนี้เงินยืม-พนักงาน โดยกลุมบริษัทมีสวัสดิการใหเงินกูยืมพนักงาน ซึ่งวงเงินจะ
พิจารณาเปนรายบุคคลไปโดยสามารถแยกรายละเอียดของลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นไดดังนี้
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

31 ธ.ค. 2559
(ลบ.)

31 ธ.ค. 2560

รอยละ

(ลบ.)

31 ธ.ค. 2561

รอยละ

(ลบ.)

รอยละ

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา

85.65

96.27

85.81

97.86

114.99

99.29

รวม

85.65

96.27

85.81

97.86

114.99

99.29

-

-

(0.08)

(0.09)

(1.06)

(0.93)

85.65

96.27

85.73

97.76

113.92

98.38

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

2.79

3.14

1.33

1.52

0.08

0.07

ลูกหนี้อื่น

0.53

0.60

0.63

0.72

1.80

1.55

-

-

-

-

-

-

0.53

0.60

0.63

0.72

1.80

1.55

88.97

100.00

87.69

100.00

115.81

100.00

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 กลุมบริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเทากับ 88.97 ลานบาท 87.69
ลานบาท และ 115.81 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 32.09 รอยละ
33.02 และรอยละ 39.88 ตามลําดับ และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 82 วัน 115 วัน และ 114 วัน ตามลําดับ โดย
กลุมบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น จากที่กลาวมาแลวขางตนเกี่ ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบและ
แกไขรายงานผลการตรวจสุขภาพของบริษัทลูกคา ซึ่งเปนปกติของธุรกิจการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ สวนหนึ่งเกิด
จากลูกคารายใหญที่มีจํานวนพนักงานและรายการตรวจคอนขางมาก ซึ่งอาจทําใหใชเวลานานในการตรวจสอบ
และแก ไขรายงานผลการตรวจสุ ข ภาพ ประกอบกับ ลู กคา หลายรายมี รอบการวางบิ ล ที่แ ตกต า งกัน จึ งทํ า ให
ระยะเวลาของการชําระเงินของลูกคาจะอยูในชวง 60 – 90 วัน หลังจากออกใบแจงหนี้ อยางไรก็ดีผูบริหารของ
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องของการติดตามลูกหนี้ของบริษัท ในการดําเนินการติดตามรายชื่อลูกหนี้คางชําระทุก
สัปดาหเพื่อรายงานใหแกผูบริหารทราบ
ตารางระยะเวลาการคางชําระลูกหนี้
งบการเงินรวม
ระยะเวลาคางชําระ

31 ธ.ค. 2559
(ลบ.)

ตั๋วเงินรับ

31 ธ.ค. 2560

รอยละ

(ลบ.)

รอยละ

31 ธ.ค. 2561
(ลบ.)

รอยละ

0.48

0.56

4.39

5.12

0.88

0.77

66.82

78.01

63.03

73.52

85.47

75.02

ระหวาง 1 - 60 วัน

12.81

14.95

16.86

19.66

21.71

19.06

ระหวาง 61 - 90 วัน

4.95

5.78

1.24

1.44

0.97

0.85

ระหวาง 91 - 365 วัน

0.60

0.70

0.24

0.28

5.71

5.01

มากกวา 365 วัน

-

-

0.06

0.07

0.24

0.21

หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

(0.08)

(0.09)

(1.06)

(0.93)

รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ

85.65

100.00

85.73

100.00

113.92

100.00

ยังไมถึงกําหนดชําระ :
คางชําระเกินกําหนด

กลุมบริษัทมีสัดสวนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 เทากับ รอยละ
78.01 รอยละ 73.52 และรอยละ 75.02 ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ที่
คางชําระมากกวา 12 เดือน และลูกหนี้การคาบางรายที่มีเหตุสงสัยวาจะมีโอกาสไมไดรับชําระบริษัทอาจตัง้ คาเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญดวย
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ลูกหนี้คางชําระเกินกําหนดระหวาง 1-60 วัน ของบริษัทมีสัดสวนคอนขางสูง โดยในป 2559 ลูกหนี้การคา
คางชําระระหว าง 1-60 วัน จํานวน 12.81 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 14.95 ซึ่ งลดลงจากป 2558
เนื่องจาก ในป 2559 บริษัทมีการใหบริการลูกคารายใหญในชวงปลายป ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทออกเอกสารวางบิล
ในชวงปลายป ประกอบกับสวนหนึ่งเกิดจากวิธีการนับระยะเวลาลูกหนี้ที่แตกตางกัน
อยางไรก็ดี ลูกหนี้คางชําระเกินกําหนดระหวาง 61-90 วัน สวนใหญเปนลูกคารายใหญ ซึ่งมีจํานวนผูเขา
รับการตรวจจํานวนมาก โดยจะใชเวลาตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการตรวจสุขภาพ และมีรอบการวาง
บิลของลูกคาแตละบริษัทแตกตางกัน
สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดระหวาง 91-365 วัน ในป 2559-2560 มีจํานวนไมมากนัก ในสวน
ของป 2561 มีจํานวน 5.71 ลานบาท โดยปจจุบันลูกหนี้การคาจํานวนดังกลาวบริษัทไดรับชําระแลวมากกวาครึ่ง
และมีการติดตามอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางแผนผังองคกร โดยมีการยายแผนก
ติดตามลูกหนี้ขึ้นตรงกับ CFO เพื่อใหมีการติดตามอยางใกลอยางชิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้
ของบริษัท
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไดตั้งประมาณการคาเผื่อจากอายุของ
ลูกหนี้ที่คางชําระ โดยลูกหนี้ที่มีอายุคางชําระมากกวา 365 วัน จะถูกตั้งสํารองไวที่รอยละ 100 ซึ่งในป 2559 ไมมี
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ขณะที่ในป 2560 กลุมบริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.08 ลานบาท
โดยปจจุบนั เรียกเก็บไดแลวบางสวน และ ป 2561 กลุมบริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เทากับ 1.06 ลาน
บาท โดยกลุมบริษัทไดมีการติดตามทวงถามลูกคาอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากลูกคาของบริษัทบางรายถูก
พิทักษทรัพยเด็ดขาด และเกิดจากการตั้งคาเผื่อลูกหนี้บางรายที่ยังไมถึง 365 วัน แตอาจมีโอกาสที่จะไมไดรับ
ชําระ
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 กลุมบริษัทมีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเทากับ 5.65 ลานบาท 7.69 ลาน
บาท และ 7.57 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 2.04 รอยละ 2.89 และ
รอยละ 2.61 ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาขายสินคาคงเหลือเฉลี่ย เทากับ 13 วัน 14 วัน และ 13 วัน
งบการเงินรวม
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

31-ธ.ค.-59
(ลบ.)

รอยละ

31-ธ.ค.-60
(ลบ.)

รอยละ

30-ธ.ค.-61
(ลบ.)

รอยละ

วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
วัสดุทางการแพทย

3.88

68.67

5.82

75.74

6.00

73.64

ยาและเวชภัณฑ

0.95

16.78

1.18

15.29

1.00

12.26

วัสดุอื่นๆ

0.82

14.54

0.69

8.97

0.57

7.05

รวมวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

5.65

100.00

7.69

100.00

7.57

100.00
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โดยวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือประกอบไปดวย วัสดุทางการแพทย ยาและเวชภัณฑ และวัสดุอื่นๆ โดยกลุม
บริษัทมีนโยบายการควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือใหอยูในระดับที่เหมาะสมซึ่งสินคาแตละชนิดจะมี Reorder
point ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับระยะเวลาการสั่งซื้อและมีนโยบายการตั้งดอยคาเมื่อสินคานั้นๆถึงวันหมดอายุ สินคา
ประเภทที่มีระยะเวลาการใชงาน กลุมบริษัททําเงื่อนไขกับคูคาใหทยอยสงสินคาใหแกกลุมบริษัทตามจํานวนการ
ใชงานได และกลุมบริษัทสามารถเปลี่ยนสินคาใหมไดบางรายการ
ณ สิ้นป 2559 กลุมบริษัทมียอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือจํานวน 5.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.05 ลาน
บาท จากป 2558 เพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 0.90 ซึ่งผูบริหารมีนโยบายการควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือใหอยู
ระดับที่เหมาะสม
โดย ณ สิ้นป 2560 กลุมบริษัทมีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือจํานวน 7.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากน้ํายาที่ใชใน
การใหบริการทางการแพทย และปริมาณวัคซีนที่เพิ่มขึ้น และสิ้นป 2561 มีจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือจํานวน
7.57 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2560
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 กลุมบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณเทากับ 129.67 ลานบาท 131.11
ลานบาท และ 139.86 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 46.77 รอยละ
49.36 และรอยละ 48.17 ตามลําดับ โดยประกอบดวยอุปกรณสวนใหญ ดังนี้ 1.) ที่ดนิ อาคารสํานักงานและสวน
ปรับปรุง 2.) อุปกรณการแพทยและเครื่องมือในหองปฎิบัติการ 3.) เครื่องตกแตงสํานักงาน และ 4.)ยานพาหนะ
โดยจะเห็นไดวาที่ดินอาคาร และอุปกรณของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากกลุมบริษัทมีการขยาย
ธุรกิจและมีการซื้อทรัพยสินใหมเพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกคา
ป 2559 กลุ มบริษั ท มี ที่ ดิน อาคาร เพิ่ มขึ้ น จํ า นวน 80.13 ล านบาท จากป 2558 และได ซื้ อ อุ ปกรณ
การแพทยและอุปกรณวิเคราะหตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มูลคาเทากับ 7.75 ลานบาท
ป 2560 กลุมบริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน 21.49 ลานบาท จากป 2559 เนื่องจากใน
ป 2560 กลุมบริษัทไดซื้อที่ดิน และอาคารที่จังหวัดระยอง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใกลกับคลินิกสาขาระยอง เพื่อใชรองรับ
การขยายธุ ร กิ จ นอกจากนี้ กลุ มบริ ษั ท มี ก ารซื้ อ อุ ปกรณ ท างการแพทย เ พิ่ มขึ้ น เช น เครื่ อ งเอ็ กซเรย ดิจิ ตอล
เครื่องตรวจและอุปกรณในหองปฎิบัติการ และรถเอ็กซเรย เปนตน
ป 2561 กลุมบริษัทมีการซื้อที่ดินอาคาร ที่จังหวัดชลบุรี อุปกรณการแพทย รวมถึงลิขสิทธิ์และอุปกรณ
สารสนเทศเพิ่มเติมจํานวน 26.97 ลานบาท
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หนี้สิน
งบการเงินรวม
รายการ

31 ธ.ค. 2559
(ลบ.)

รอยละ

31 ธ.ค. 2560
(ลบ.)

รอยละ

31 ธ.ค. 2561
(ลบ.)

รอยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น

-

0.00

-

0.00

11.05

3.81

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

28.00

10.10

23.73

8.94

26.03

8.97

เจาหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวของ

0.21

0.08

-

0.00

8.22

2.83

เงินกูยืมกรรมการ

20.00

7.21

15.00

5.65

-

0.00

ภาษีเงินไดคางจาย

1.06

0.38

-

0.00

0.73

0.25

1.05

0.38

-

0.00

0.11

0.04

7.49

2.70

7.87

2.96

13.53

4.66

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.85

0.31

1.21

0.46

1.35

0.46

รวมหนี้สินหมุนเวียน

58.66

21.16

47.82

18.00

61.02

21.01

0.99

0.36

-

0.00

0.49

0.17

52.51

18.94

44.64

16.81

57.41

19.77

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

4.18

1.51

5.69

2.14

4.92

1.69

เงินประกันพนักงาน

0.27

0.10

0.18

0.07

-

0.00

-

0.00

-

0.00

0.64

0.22

57.94

20.90

50.51

19.02

63.46

21.85

รวมหนิ้สิน

116.61

42.06

98.32

37.02

124.47

42.87

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

277.27

100.00

265.60 100.00

290.38

100.00

จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 116.61 ลานบาท 98.32 ลานบาท และ
124.47 ลา นบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนต อหนี้สิ นและสวนของผูถือหุนรวมเท ากับ รอยละ 42.06 รอยละ
37.02 และรอยละ 42.87 โดยหนี้สินหลักของกลุมบริษัทประกอบดวย 1.) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 3.) เงิน
กูยืมกรรมการ และ 4.)เงินกูยืมระยะยาว โดยรายละเอียดหนี้สินที่สําคัญตางๆ มีดังนี้
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2559 - 2561 กลุมบริ ษัทมี เจ าหนี้การค าและเจาหนี้อื่ นเทากั บ 28.00 ล านบาท
23.73 ลานบาท และ 26.03 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมเทากับ
รอยละ 10.10 รอยละ 8.94 และรอยละ 8.97 ตามลําดับ โดยบริษัทมีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 36 วัน
36 วัน และ 36 วัน โดยเจาหนี้การคา ประกอบดวยการซื้อ วัสดุการแพทยใชไป และยาและเวชภัณฑใชไป ในการ
ใหบริการ เชน น้ํายาตรวจสิ่งสงตรวจ วัคซีนตางๆ อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่ใชในการออกหนวย เปน
ตน โดยกลุมบริษัทมีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยเปนไปตามเกณฑปกติ
เงินกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวเทากับ 52.51 ลานบาท 44.64 ลาน
บาท และ 57.41 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมเทากับรอยละ 18.94
รอยละ 16.81 และรอยละ 19.77 ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมบริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เมื่อ
สิ้นป 2559 เพื่อนํามาเปนเงินทุนในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงพยาบาล สํานักงานใหญและไดมีการ
จํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวเพื่อเปนหลักประกันเงินกู
เงินกูยืมกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2560 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมจากกรรมการเทากับ 20.00 ลานบาท และ 15.00
ล า นบาท ตามลํ า ดั บ หรื อ คิ ดเป น สั ดส ว นต อ หนี้ สิ น และส ว นของผู ถือ หุ น เท า กั บ ร อ ยละ 7.21 ร อ ยละ 5.65
ตามลําดับ โดยในป 2559 กลุมบริษัทไดทําตั๋วสัญญาใชเงินกับกรรมการทานหนึ่ง เพื่อนําเงินมาลงทุนในการซื้อ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงพยาบาล สํานักงานใหญ ทั้งนี้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทชําระคืนเงินกูยืม
จากกรรมการ จํานวน 15 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงไมมียอดเงินกูยืมกรรมการ
สวนของผูถ ือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 160.66 ลานบาท 167.28 ลาน
บาท และ 165.90 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 57.94 รอยละ 62.98 และรอยละ 57.13 ของ
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ
ป 2559 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 160.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 37.58 ลาน
บาท จากการเพิ่มขึน้ ของกําไรสุทธิ
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ป 2560 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 167.28 ลานบาทเพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 6.61 ลานบาท
จากป 2559 โดยในป 2560 จากการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
5.83 ลานบาท เพิ่มทุนอีกจํานวน 74.17 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 741,696 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งปจจุบันมีการเรียกชําระหุนครบทั้งจํานวน โดย
จากการเพิ่มทุนบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวหลังเพิ่มทุนทั้งสิ้น 80 ลานบาท จํานวนหุนทั้งสิ้น 800,000 หุน
อยางไรก็ตามกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเหลือ 84.96 ลานบาท เนื่องจากกลุม
บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาล จากการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 82.41 ลานบาท คิดเปนเงินปนผลจาย 1,413.44 บาทตอหุน
ป 2561 กลุมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 107.5 ลานบาท โดยกลุมบริษัทมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 ลานบาท เพิ่มทุนอีกจํานวน 27.5 ลาน
บาท เพื่อเสนอขายหุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 100 บาท เปน หุนละ 0.5 บาท ดังนั้นบริษัทจะมีทุนจดทะเทียนทั้งสิ้น 107.5 ลานบาท โดยแบงเปน
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว 80.00 ลานบาท และทุนจดทะเบียนยังไมเรียกชําระเพื่อรองรับหุนใหมที่
จะเสนอขายใหแกประชาชน 27.5 ลานบาท และมีจํานวนหุนทั้งสิ้น 215.00 ลานหุน ขณะที่กําไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรรเทากับ 81.86 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2560 จาก
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2560 จํานวน 18.00 ลานบาท คิดเปนเงินปนผลจาย 22.50 บาทตอหุน
กระแสเงินสด
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

ป 2559

ป 2560

ป 2561

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

12.45

22.37

15.41

กิจกรรมการลงทุน

(15.99)

7.69

(21.34)

กิจกรรมการจัดหาเงิน

(2.01)

(22.77)

(3.53)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(5.39)

7.30

(9.45)

เงินฝากที่มีภาระผูกพัน

(0.16)

-

-

เงินสด ณ ตนงวด

23.82

18.27

25.56

เงินสดณ ปลายงวด

18.27

25.56

15.87

กิจกรรมการดําเนินงาน
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กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับป 2559-2561 เทากับ 12.45 ลานบาท 22.37 ลาน
บาท และ 15.41 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2559 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 12.45
ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงาน และมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกหนี้การคา และการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษีเงินไดคางจาย
ป 2560 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 22.37 ลานบาท ถึงแมวากลุมบริษัทมีกําไร
สุทธิลดลง แตมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนนอย จึงทําใหกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
ป 2561 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 15.41 เนื่องจากมีจํานวนลูกหนี้การคา
เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปกอนหนา ทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนสําหรับป 2559-2561เทากับ (15.99) ลานบาท 7.69 ลานบาท
และ (21.34) ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2559 กลุมบริษัทนําเงินไปลงทุนในที่ดินและอาคารและอุปกรณตางๆ
จํานวน 99.60 ลานบาท
ป 2560 กลุมบริษัทลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ จํานวน 21.49 ลานบาท โดยที่บริษัทใชแหลงเงินทุน
จากเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 22.58 ลานบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัท อินเตอรเมด วัสดุภัณฑ
จํากัด ที่มีการชําระบัญชีจํานวน 4.10 ลานบาท และเงินจากการขายสินทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 2.50 ลานบาท
สําหรับป 2561 กลุมบริษัทลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ 26.04 ลานบาท โดยกลุมบริษัทมีการซื้อ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางและอุปกรณในหองปฎิบัติการเพื่อเสริมคุณภาพในการใหบริการ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินสําหรับป 2559-2561 เทากับ (2.01) ลานบาท (22.77) ลาน
บาท และ (3.53) ลานบาท ตามลําดับ โดยกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินของกลุมบริษัทหลักๆของ
งวดป 2559-2560 คือมีการใชคืนเงินกูยืมกรรมการและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินบางสวน และมีการจายเงินปน
ผล ขณะที่ ใ นป 2561 กลุมบริ ษัท มี การจ า ยเงิ น ป น ผล และมี การกู ยืมเงิ น จากสถาบัน การเงิ น เพิ่มขึ้ น เพื่ อ ใช
หมุนเวียนในกิจการ และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมกรรมการหมดทั้งจํานวน
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การวิเคราะหกระแสเงินสดและสภาพคลอง
โดยกระแสเงินสดของบริษัทมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
รายการ

รอบปบัญชี 2559

รอบปบัญชี 2560

รอบปบัญชี 2561

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

2.42

2.73

2.38

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

2.25

2.44

2.13

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

เทา

0.27

-

0.28

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

เทา

4.43

3.19

3.19

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

82.42

114.54

114.43

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

เทา

28.59

25.26

28.35

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

วัน

12.77

14.45

12.87

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

เทา

9.97

9.91

9.99

ระยะเวลาชําระหนี้

วัน

36.10

36.34

36.04

Cash cycle

วัน

59.09

92.65

91.26

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน

รอยละ

43.64

38.33

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

รอยละ

14.89

6.82

32.46

อัตรากําไรอื่น

รอยละ

1.69

1.66

5.98

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

รอยละ

29.29

120.16

0.82

อัตรากําไรสุทธิ

รอยละ

12.94

5.35

80.42

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ

26.49

9.06

4.36

5.47

5.06

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
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รอบปบัญชี 2559

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

รอบปบัญชี 2560

รอบปบัญชี 2561

รอยละ

63.67

26.76

23.70

เทา

1.32

1.02

1.16

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

0.73

0.59

0.76

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เทา

126.24

8.12

6.50

อัตราสวนความสามารถชําระภาระ
ผูกพัน - Cash basis

เทา

(0.58)

(0.51)

(0.22)

-

54.47

127.96

อัตราการจายเงินปนผล

รอยละ

สภาพคลอง
ป 2559-2561 กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทากับ 2.42 เทา 2.73 เทา และ 2.38
เทา ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น ในชวงป 2559 และ 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมี
จํานวนเงินลงทุนระยะสั้นลดลง ในป 2561 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองลดลง เนื่องจากบริษัทเงินเบิกเกินบัญชี
อัตราสวนความสามารถในการหากําไร
ในป 2559 - 2561 บริ ษั ทมี อั ตรากํ า ไรขั้ นต น เท า กับร อ ยละ 43.64 ร อยละ 38.33 และร อยละ 32.46
ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน ปรับตัวลดลงในป 2559 เนื่องจากตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากร สําหรับป 2560
กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากป 2559 โดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบุคลากรเปนหลัก
ในขณะที่กลุมบริษัทมีรายไดลดลง จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนรวมลดลง
สําหรับป 2561 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากบริษัทมีตนทุนจากการใหบริการเติบโตสูง
กวาการเติบโตของรายไดจากการใหบริการ โดยตนทุนจากการใหบริการสวนใหญเกิดจาก วัสดุการแพทยตางๆ
เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดจากการใหบริการ และอีกสวนหนึ่งเกิดจากคาใชจายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
สําหรับป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 12.94 รอยละ 5.35 และรอยละ
4.36 ตามลําดับ โดยในป 2559 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิปรับตัวลงจากตนทุนการใหบริการและคาใชจายใน
การขายที่มีสัดสวนมากขึ้น ในป 2560 อัตรากําไรสุทธิปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายไดลดลง ในขณะที่ตนทุน
ในการใหบริการยังเพิ่มสูงขึ้น ตอมาในป 2561 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิปรับตัวลดลงเนื่องจากบริษัทมีตน ทุนใน
การใหบริการเพิ่มสูงขึ้นมากกวารายไดที่เพิ่มขึ้น
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวมในป 2559-2561 เทากับ 0.73 เทา 0.59 เทา และ
0.75 เทา ซึ่งจะเห็นไดวากลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวมคอนขางต่ํา
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2559 วั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 และวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษัท มี อั ตราส ว น
ผลตอบแทนจากสิ น ทรั พย เ ท า กั บร อ ยละ 17.12 ร อ ยละ 5.47 และร อ ยละ 5.06 ตามลํ า ดั บ และอั ต ราส ว น
ผลตอบแทนจากสิน ทรั พย ถาวรเทากั บ รอยละ 63.67 รอ ยละ 26.76 และร อยละ 23.70 ตามลํ าดั บ ซึ่ งอั ตรา
ผลตอบแทนดังกลาวจะมีทิศทางเดียวกัน โดยปจจัยที่ทําใหบริษัทมีอัตราดังกลาวที่ลดลงมาจากบริษัทมีการลงทุน
ในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น คือ ที่ดินอาคาร ที่ตั้งสํานักงานใหญ และสวนหนึ่งเกิดจากบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. การเปลี่ยนแปลงขอบังคับของกฎหมาย
การเปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ กฎหมายด า นแรงงานและด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการบริษัทไดในอนาคต เนื่องจากรายไดหลักมาจาก
การใหบริการตรวจสุขภาพแรงงานและการใหบริการตรวจสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังคงมีการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการทํางาน ซึ่งบังคับใชตอทั้งผูใหบริการ
และนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงสงผลในเชิงบวกตอกลุมบริษัทซึ่งเปนผูใหบริการการตรวจ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม อีกทั้งปจจุบันขอบังคับทางกฎหมายที่วาดวยการคุมครองแรงงานโดยอาศัยอํานาจตาม
ความใน มาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สงผลใหผูประกอบการตองจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และตองตรวจสุขภาพลูกจางครั้งแรก
ใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันรับเขาทํางานในบุคลากรพนักงานที่มีปจจัยเสี่ยงในการปฎิบัติการ ซึ่ง
ขอบังคับทางกฎหมายดังกลาวไดสงผลบวกตอบริษัทใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น
2. ผลกระทบจากการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุนตอประชาชน
ปจจุบันบริษัท มีทุนที่เรียกชําระแลวทั้งสิ้น 80 ลานบาท จํานวน 160 ลานหุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 0.50
บาท จากผลการดําเนินการชวง 4 ไตรมาสลาสุด บริษัท มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 14.85 ลานบาท และมีกําไรตอหุน
เทากับ 0.09 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กลุมบริษัท ไดทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับ ประชาชนจํานวน 55
ลานหุน จะทําใหบริษัท มีทุนเรียกชําระแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น 107.5 ลานบาท จํานวน 215 ลานหุน สงผลใหกําไร
ตอหุน (คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหนุสามัญเพิ่มทุน ใหกับประชาชนแลว)
ลดลงเหลือ 0.07 บาทตอหุน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน ป 2561
คณะกรรมการบริ ษั ท โรงพยาบาลอิ น เตอร เ มดิ คั ล แคร แอนด แล็ บ จํ า กั ด (มหาชน) ได เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการใหมีการจัดการที่ดี รับผิดชอบตองบการเงินรวม และ
งบการเงิ นเฉพาะบริษั ท รวมถึ งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจํา ป เพื่ อให มีข อมู ลที่ ถูกต อ ง
ครบถวน สะทอนถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอเปนประโยชนตอผูถือหุนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญและจัดใหมีโครงสรางการบริหาร และการควบคุมภายในที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูถือหุนเชื่อมั่นวา งบการเงินของบริษัทเชื่อถือได และมีระบบที่ดีในการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต และการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเขามาทําหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
การรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการเปดเผยรายงานที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบ
แสดงขอมูลประจําปแลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
และมนใจไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือ
ไดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(รศ.นพ. นิยม ละออปกษิณ)
ประธานกรรมการบริษัท

(ดร. สิทธิวัตน กํากัดวงษ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

www.intermedthai.com
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