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M 
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วิสยัทศัน์ 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ และบรษิทัฯ ในเครอืจะเป็น                                                   
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อุตสาหกรรม แบบครบวงจรนอกสถานที ่ทีค่รอบคลุมใหบ้รกิารทัว่ประเทศในมาตร                                                  
ฐานคุณภาพระดบัสากล 
 
 
 

ค่านิยม 
ถูกตอ้ง รวดเรว็ ประทบัใจ 

 
 
 
 

พนัธกิจ 
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยบรกิารทีม่คีุณภาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ แมน่ย า   

เป็นไปตามหลกัวชิาการและกฎหมาย เพือ่ใหล้กูคา้เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั  
แคร ์แอนด ์แลบ็ และบรษิทัฯ ในเครอืเป็นอนัดบัแรก ยงัน าเทคโนโลยชีัน้สงู นวตักรรมทางการ 
แพทยด์า้นการตรวจสขุภาพ และนวตักรรมการตรวจสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรมเพือ่ใหเ้กดิประสทิธ ิ
ภาพและประสทิธผิลอนัสงูสดุทัง้ผูร้บัและผูใ้หบ้รกิารตรวจสุขภาพ 

 
 

เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 
จากประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกว่า 20 ปี จะน าหลักวิชาการและ

ประสบการณ์ พร้อมทัง้เทคโนโลยมีาผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจสุขภาพและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่
เหมาะสมและมคีุณภาพสูงสุด ดัง่ค ามัน่ที่ว่า “ คุณธรรมน าวชิาการ เชี่ยวชาญด้าน อาชวีะอนามัย “ เพื่อให้เป็น
โรงพยาบาลดา้นการตรวจสุขภาพอาชวีเวชศาสตรแ์ละตรวจทางดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม ชัน้น าทีม่ผีูร้บับรกิาร
ตรวจสขุภาพนอกสถานทีท่ีม่ากทีส่ดุในประเทศไทย 
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ปี 2563 ซึง่เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทีเ่กดิขึน้ ท าใหป้ฏเิสธ
ไม่ไดเ้ลยว่าการด าเนินธุรกจิของโรงพยาบาลเอกชนไดร้บัผลกระทบไม่ต่างกับธุรกจิอื่น แต่ส าหรบับรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์
เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (“โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดฯ”) หรอื IMH เรามกีารวางแผนรบัมอืกบัสถานการณ์ได้
ดีกว่ามาตรฐาน ทัง้ในเรื่องของการคัดกรอง การจัด Social Distancing และการปรับแผนการด าเนินให้สอดคล้องกับ                     
“ New Normal ” เช่น การใหบ้รกิาร Home Service บรกิารตรวจสุขภาพ, บรกิารฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่, บรกิารตรวจภูมคิุม้กนั 
COVID-19 ทัง้แบบ Drive-Thru และแบบการให้บริการถึงบ้าน พร้อมทัง้มีบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลด
ระยะเวลาการรบับรกิารในโรงพยาบาล ทัง้หมดนี้กเ็พื่อความสะดวกและความปลอดภยัของลูกคา้ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ี
ท าใหเ้รายงัคงรกัษากลุ่มลกูคา้เดมิและกลุ่มลกูคา้ใหมเ่ขา้มาในสว่นนี้ดว้ย 

ในปี 2563 โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดฯ ไดเ้ปิดบรกิารส านักงานสาขาเพิม่จ านวน 1 สาขาไดแ้ก่ สาขาชลบุร ี2 (อ.พาน
ทอง) ไดเ้ปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่25 กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป เพื่อบรกิารตรวจสุขภาพดา้นอาชวีเวชศาสตรท์ีม่คีวามพรอ้มใน
การตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน การตรวจสุขภาพกลบัเขา้มาท างาน การตรวจตามปัจจยัเสีย่งในการท างาน ตรวจสุขภาพหลงั
สมัผสัสารเคม ีหรอืสิง่คุกคามสุขภาพอนามยั พรอ้มบรกิาร Walk Through Survey โดยแพทย์อาชวีเวชศาสตร์ ดว้ยมาตรฐาน
ศูนย์ปฏิบตัิการทางการแพทย์ที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพสูง โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 และความ
ปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ISO 15190:2003  

 นอกจากนัน้ ปี 2563 โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดฯ ได้จบัมอืโรงพยาบาลผวิหนัง อโศก โดยรบับรหิารพื้นที่ช ัน้ 4 ของ
โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก เพือ่ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกคา้ Office และ ลูกคา้พรเีมีย่ม ใจกลางเมอืง ภายใตค้อนเซปต ์
“ IMH ASOKE ”  

 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร รวมถึงทีมผู้บรหิาร แพทย์ พยาบาล พนักงานทุกท่าน               
ทีร่่วมแรงร่วมใจทุ่มเทดแูลใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลผูม้ารบับรกิารอย่างใส่ใจเสมอืนบุคคลในครอบครวั ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจ
จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน คอื ลูกคา้ ชุมชน ส่วนราชการ พนัธมติรธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ และซพัพลายเออร์ ตลอดมาโดยเราจะ
มุง่มัน่บรหิารกจิการดว้ยคุณธรรม ดว้ยความโปรง่ใส และดว้ยจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเพื่อใหเ้กดิการเตบิโตในธุรกจินี้ไดอ้ย่างไม่
มทีีส่ ิน้สุดต่อไป 
 

 

 
 
 
 

รศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชยั 
  ประธานกรรมการบรษิทั 
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รุน่ที ่2 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ตลาดทุน 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่4 

สถาบนัวชิาการพลงังาน 
• หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่57 วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 
ประสบการณ์ 

• รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั ม.หอการคา้ไทย 
• รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั ม.หอการคา้ไทย 
• รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิยั ม.หอการคา้ไทย 
• คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์ม.หอการคา้ไทย 
• กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกจิและวชิาการ ม.หอการคา้ไทย 
• กรรมการ คณะกรรมการท่องเทีย่วแหง่ชาต ิ
• กรรมการ คณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• กรรมการ คณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิ
• กรรมการ สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
• กรรมการ การยางแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการในคณะกรรมการพจิารณามาตรการปกป้องกรมการคา้ต่างประเทศ                  

กระทรวงพาณิชย ์
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
    บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
    บริษทัจดทะเบียน 

• กรรมการ  บมจ. เมอืงไทยประกนัภยั 
• กรรมการ / กรรมการสรรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ                  

บมจ. สงิห ์เอสเตท 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ  บมจ. นครหลวง แคปปิตอล 
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• อธกิารบด ี ม.หอการคา้ไทย 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 1 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุ               
นิติภาวะ 

• ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

    ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชยั 
   อาย ุ  :    55 ปี 
    ต าแหน่ง :    ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                 กรรมการอสิระ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ (ภาคภาษาองักฤษ) Institute of 
International Studies. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) Master of Business 
Administration, California State University, Fullerton  

• ปรญิญาตร ี สาขาการเงนิการธนาคาร (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่127/2016, IOD 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่233/2017, IOD 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่40/2017, IOD 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที ่12 

สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นองคค์วามรูแ้ละความรว่มมอืทางธุรกจิ 

(TEPCIAN) รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• หลกัสตูรปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม (BRAIN) รุน่ที ่4               

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่25  
• หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน 

(วธอ.) รุ่นที ่5  สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 
• หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.)               

รุน่ที ่2 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
• หลกัสตูร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to 

IPO) รุน่ที ่2 สถาบนันวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรบันัก
บรหิารระดบัสงู (ปศส.) รุ่นที ่12  สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูร Advanced Retail Management (ARM)  รุ่นที ่10 สถาบนัการ
จดัการปัญญาภวิฒัน์ 

• หลกัสตูร ความรูเ้บือ้งตน้และเทคนิคการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท ศาลแขวง
สมุทรปราการ 

• หลกัสตูร การอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของ               
ผูป้ระนีประนอมประจ าศาลในสงักดัส านกังานอธบิดผีูพ้พิากษา ภาค 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• หลกัสตูร The boss รุน่ที ่63 สถาบนับรหิารและจติวทิยา 
ประสบการณ์ 

• รองประธานกรรมการ  มลูนิธกิารแพทยส์ยามบรมราชกุมาร ี
• กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต ารวจ

กรุงเทพมหานคร 
• ประธานกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต ารวจ                  

สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง 
• ประธานกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต ารวจ                      

สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
    บริษทัย่อย 

• กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ 
    บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
    บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ทีป่รกึษา  กรมการสารวตัรทหารบก 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ โรงพยาบาลองครกัษ์ 
• กรรมการด าเนินโครงการ “Ticket to Life” ภาคพืน้เอเชยี - แปซฟิิก ประจ า

ประเทศไทย ส านกังานลกูเสอืแหง่ชาต ิ
• ผูป้ระนีประนอมประจ าศาล ศาลแขวงสมุทรปราการ 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

• 49.40 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• เป็นสามขีอง น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

    ดร. สิทธิวตัน์  ก ากดัวงษ์ 
   อาย ุ  :    44 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) /  
                            ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

03 

 

                         

 

 

 

 

 

 
 

วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  Master of Business Administration University of 
Wisconsin, USA. 

• ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์(เกยีรตนิิยม อนัดบั 2) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่127/2016, IOD 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่233/2017, IOD 

• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่40/2017, IOD 

• หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ที ่
25/2019, IOD 

• หลักสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
รุน่ที ่18/2019, IOD 

• หลกัสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสอืระดบัผูน้ าขัน้ความรูช้ ัน้สูง รุ่นที่ 828
ประสบการณ์ 

• กรรมการ  มลูนิธกิารแพทยส์ยามบรมราชกุมาร ี
• การตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล                     

พระโขนง 
• กรรมการ  บจ. ไทยเอก็ซเ์ซลฟู้ดส ์
• กรรมการผูจ้ดัการ  บจ. พ ีแอนด ์เอส ซนิเนอรจ์ ี

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
     บริษทัย่อย 

• กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร์ 
    บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
    บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ไมม่ ี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                     
บรรลุนิติภาวะ 

• 49.40 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• เป็นภรรยาของ ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ 
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

 

 

    น.ส. ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ 
   อาย ุ  :    46 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) /  
                            รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการบรหิาร /      
                            ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม /  
                            กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ /  
                            กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการ
คณะท างานบรหิาร 
                            ความเสีย่ง / 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

04 
04 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  Master of Business Administration – Finance, University 
of Tennessee, USA. 

• ปรญิญาตร ี สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่267/2018, IOD 

• หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลัก              
ทรพัยไ์ทย 
ประสบการณ์ 

• กรรมการบรษิทั บมจ. เอม็พจี ีคอรป์อเรชัน่  
   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
      บริษทัจดทะเบียน 

• กรรมการบรษิทั บมจ. เอม็พจี ีคอรป์อเรชัน่  
• กรรมการตรวจสอบ  บมจ. แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ 

บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• กรรมการผผูจ้ดัการ บจ. แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี ่
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 1 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นายธิบดี  มงัคะลี 
   อาย ุ  :    50 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
                            ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
                            คณะท างานบรหิารความเสีย่ง / 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  M – Exec บญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่127/2016, IOD 

• หลกัสตูร Hospital  Financial  Management Association (HFMA) , Las 
Vegas USA 

• หลกัสตูร Hospital  Financial  Management  in  Asia , Bangkok , 
Thailand 

• หลกัสตูร Hospital  Financial  Management Association (HFMA) , 
Orlando  Florida ,  USA 

• หลกัสตูร Assessing  Business  Risk  : The Gateway to Value – 
Added Results 

• หลกัสตูร Tax Law 

• หลกัสตูร  Auditing Information System 
ประสบการณ์ 

• ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชลีะการเงนิ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
      บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ทีป่รกึษาอสิระดา้นบญัช ี
• อาจารยพ์เิศษ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4539 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• 0.02 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

 

    น.ส. ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 
   อาย ุ  :    51 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
                            ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / 
                            กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 
 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 10 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

06 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ College of Management , Mahidol University 

• ปรญิญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• หลกัสตูร Director  Accreditation  Program (DAP) รุน่ที ่134/2016, IOD 
ประสบการณ์ 

• ผูอ้ านวยการฝ่ายดแูลลกูคา้ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
• กรรมการ  บจ. เมดเดฟ เฮล้ทแ์คร ์
• กรรมการผูจ้ดัการ  บจ. แอ๊บโซลทู ไฮจนีิคส ์

   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ไมม่ ี
      บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• กรรมการ  บจ. เมดเดฟ เฮล้ทแ์คร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• 0.02 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่

 

    นายวโรกาส  ตาปสนันทน์ 
   อาย ุ  :    44 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
                            ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการสรรหาและ 
                            พจิารณาคา่ตอบแทน 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

01 

02 

03 

04 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

                                                                

                                                                      ดร. สิทธิวตัน์  ก ากดัวงษ์                                             
                                                                    ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร                                                   
                                     
 
 
                                      
 

 
                                                                      น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ                                                  
                                                                        กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         นายธิบดี  มงัคะลี 
              กรรมการบรกิาร 

 

  

 

 

                                                                        น.ส.รชันีพร  มกราวธุ 
                                                                             กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / 
                                                                         รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

คณะกรรมการบริหาร 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วฒิุการศึกษาและประวติัการฝึกอบรม 

• ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ สาขาตน้ทุน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

• หลกัสตูร CFO’s Orientation Course รุน่ที ่4/2563 
ประสบการณ์ 

• ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บมจ. โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ 
• ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บจ. ดบัเบิล้ยวูาย มเีดยี 
• ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี รพ. เวลิดเ์มดคิลัเซน็เตอร์ 

   ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
       บริษทัย่อย 

• ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์

      บริษทัจดทะเบียน 

• ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัทัว่ไปหรือหน่วยงานต่างๆ 

• ไมม่ ี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

• 2 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทันับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่                
บรรลุนิติภาวะ 

• ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

• ไมม่ ี
การกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

• ไมม่ ี
มีคณุสมบติักรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะต้องห้าม                               
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

• ใช ่
 

 

 
 

 

    น.ส. รชันีพร  มกราวธุ 
   อาย ุ  :    40 ปี 
    ต าแหน่ง :    กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / 
                            รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ผู้จัดการฝ่ายการแพทย ์
 
การแพทย ์

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล 
 
การพยาบาล 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผู้จัดการฝ่าย
หอ้งปฎบิัตกิาร  (LAB) 

ผู้จัดการฝ่ายหน่วย
ปฎิบตักิารนอกสถานที ่

การนอกสถานที ่

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบรหิารสาขา  

ผู้อ านวยการใหญ่ 
สายบัญชีการเงนิ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงนิ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญช ี

ผู้อ านวยการใหญ่สายการตลาด ผู้อ านวยการใหญ่ 
สายการบริหารทั่วไป 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายจัดซือ้ 

ผู้จัดการฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ผู้อ านวยการใหญ่ 
สายการแพทยแ์ละพยาบาล 

ผู้จัดการฝ่าย
ประมวลผล 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

ผู้จัดการฝ่ายจัด
ทรัพยากรปฎิบัตกิาร

นอกสถานที ่

ผู้จัดการแผนกลกูหนี ้
 

ผู้จัดการฝ่าย IT Support 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

     คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ 
แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และสอดคล้องต่อ
สภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั 

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
1.  ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2.  น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3.  นายธบิด ี  มงัคะล ี
กรรมการบรหิาร 
4.  น.ส.รชันีพร  มกราวุธ 
กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

     ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบรหิาร ได้ปฏบิตัิงานตาม
อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกรอบการบรหิารงานที่
ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทัง้สิ้น               
6 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของการประชุมไดด้งันี้                

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงาน 
โครงสรา้งองคก์ร รวมถงึโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 โดย
ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัของ
ตลาดในปัจจุบนัเพื่อใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
มากยิง่ขึน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ
2. วางแผนและก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณประจ าปี 2563 
และอ านาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาอนุมตัริวมทัง้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปี การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 
3. ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและ
แนวทางบรหิารงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่
ก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพการ
ด าเนินธุรกจิ และบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบและมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย ทีก่ าหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุน               
ที่ส าคญัๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยตามที่จะได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ได้
เคยมมีตอินุมตั ิและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ใหร้บัทราบ 

      คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ใช้ค วามรู้
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที่อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตุสมผลเพื่อทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างเตม็ความสามารถและ
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ       
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและก ากับดูแล
กจิการบรหิารกจิการขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื
ต่อไป 

 
 
 
 

    (ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์) 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ การบญัชี และ
การบรหิารธุรกจิ จ านวน 3 ท่าน 
      โดยใน ปี  2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ 
กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน์ 
กรรมการตรวจสอบ 

      ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ
และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของ
บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรวม 4 ครัง้ 
โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 
2563 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยเหน็
ว่า งบการเงนิดงักล่าวไดจ้ดัท าอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง เชื่อถอื 
ทนัเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 
2. สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในอย่างเพยีงพอ และการบรหิารความ
เสีย่งเหมาะสม รวมถงึการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิ
การก ากบัดูแล และมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนิน
กิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธผิล โดยสอบทานใหบ้รษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบ 
 
 
 

 
ภายในทีม่คีวามเป็นอสิระใหค้วามเหน็ชอบกฎบตัร แผนการ
ตรวจสอบประจ าปี งบประมาณสอบทานและพิจารณา
เสนอแนะผลการตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน  
อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพจิารณาเสนอ
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4. สอบทานและตดิตามใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย ทัง้ทีเ่ป็นเบีย้ปรบั 
การตกัเตือน ตลอดจนชื่อเสยีงของบรษิัทฯ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ พบว่าไม่มปีระเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีจ่ะกระทบ
ต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 
5. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและก ากับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย                   
ทีก่ าหนดไว ้
6. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
แต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ใน              
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาและมมีตใิหส้ านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 

      คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความรอบคอบ
และเป็นอสิระอยา่งสมบรูณ์ ท าใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายใน
ทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคน 
 

 
   (ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์ 
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ 
แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน และเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิหน้าที ่ความ
รบัผิดชอบ รวมถึงมคีวามรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถ
อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
      โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ 
แล็บ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1.  น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ 
2.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน์ 
กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาฯ 
3.  น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการสรรหาฯ 

      คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมส าหรบักรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อยคณะ
ต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั พจิารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี รวมถงึพจิารณาค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ
      ในการปฏบิตัหิน้าทีส่ าหรบัปี 2563 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกรอบการ
ปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน โดยมกีารประชุมทัง้สิน้                 
3 ครัง้ สรุปสาระส าคญั ดงันี้ 

1. พจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนเสนอใหท้ี ่

 

 
 

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
2. พจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั และพจิารณาเสนอชื่อกรรมการทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม 
3. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิีการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน และ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาภาระหน้าที่ 
ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีง
กนั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาตาม
ความเหมาะสมและอนุมตัแิลว้แต่กรณี 
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ตามทีเ่หน็สมควร 

      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
ปฏบิตังิานตามหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความระมดัระวงั
รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตาม
หลักก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น               
นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 

               (นางสาวทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ) 
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์ 
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความส าคญั
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมัน่ที่จะก ากับดูแลให้
องค์กรมีการด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการดูแลใหผู้ถ้อืหุน้มี
การใช้สทิธิและมีหน้าที่ดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น    
ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย ในฐานะผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนว
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เพื่อการก ากบัดูแลและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ด าเนินกจิการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและพฒันาระบบการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัฯ ใหม้ธีรรมาภบิาลและมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 

      คณะท างานก ากบัดูแลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการ 
จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน์ 
กรรมการอสิระ / ประธานคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 
2.  น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ 
กรรมการอสิระ / กรรมการคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 
3. น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 

      ในการปฏบิตัหิน้าทีส่ าหรบัปี 2563 คระท างานก ากบัดูแล
กจิการไดม้กีารประชุม เพื่อตดิตามการด าเนินงาน และปฏบิตัิ
หน้าทีก่ าหนดไว ้และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่มสีาระส าคญัท่าจสรุปไดด้งันี้ 

1. คณะท างานฯ ไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่
ของบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ อีกทัง้ได้ท าการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมถงึคณะกรรมการ ได้
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่ของทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 

2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รปัชัน่ คณะกรรมการได้ทบทวนแนวทางปฏิบตัิในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้และรบัของขวญัในช่วงเทศกาล
ส าคญั เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
ยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั รวมทัง้ใหส้ือ่สารไป
ยงัคู่คา้ ลูกคา้ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
และประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
ตามทีเ่หน็สมควร 

      คณะท างานก ากับดูแลกิจการมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึใหค้วามส าคญัเรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ในการ
สร้างความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ที่มี
สว่นสนบัสนุนใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
 
 
 
 
 

      (นายวโรกาส   ตาปสนนัทน์) 
        ประธานคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ ปี 2563 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์ 
        แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ 
แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะท างานบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารและการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย เป็นไปในทศิทางทีด่แีละสอดคล้องต่อสภาพ
เศรษฐกจิในปัจจุบนั 

      คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ประกอบดว้ย 

1. นายธบิด ี  มงัคะล ี
ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
2. น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ 
กรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
3. น.ส.สนุทร ี  น้อยนารถ 
กรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

      ในรอบปี 2563 คณะท างานบริหารความเสี่ยง  ได้
ปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกรอบ
การบรหิารงานความเสีย่งทีไ่ด้ก าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน โดย
จัดให้มีการประชุมทัง้สิ้น 2 ครัง้  สรุปสาระส าคัญของการ
ประชุมไดด้งันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านการเงนิ ความเสี่ยงด้านธุรกจิและการตลาด ความ
เสีย่งดา้นการลงทุน รวมถงึความเสีย่งอื่นๆ  ทีจ่ะมผีลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและชื่อเสยีงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เป็นต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ 
2. ก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง      
ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยอมรบัได ้
3. พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเสนอแนะวธิกีารป้องกนั หรอืลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้
 
 

 
 
 
 

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทัง้ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกบั
ภาวการณ์ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
5. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบบรหิารความ
เสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัิ
ตามนโยบายทีก่ าหนด 
6. รายงานการด าเนินงานเพือ่ลดความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ า และในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งกระทบต่อ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอยา่งเรว็ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย
ตามทีเ่หน็สมควร 

      จากการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น คณะท างานบรหิาร
ความเสีย่งมคีวามมัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมี
ความต่อเนื่องและด าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้อง
กบัหลกัและแนวทางปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึ
มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมกบัธุรกจิ
การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 
 
 
 
 

      ( นายธบิด ี  มงัคะล ี) 
      ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะท างานบริหารความเส่ียง ปี 2563 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       บรษิัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัของวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิัทฯ โดย
คณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิารมสี่วนร่วมในการก าหนดและอนุมตัิวสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของ           
บรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารน ากลยุทธ์ของบรษิทัฯ ไปปฏบิตัติาม เพื่อให้ผูบ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่ง หมายไปในทศิทาง
เดยีวกนั กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีพ่จิารณาและทบทวน วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิทัฯ เป็น
ประจ าทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ และเหน็สมควรใหค้ง วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ไวด้งันี้ 

วิสยัทศัน์ 

บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจะเป็นผูน้ าการใหบ้รกิาร การตรวจสขุภาพอาชวีเวชศาสตร ์และการตรวจทางดา้นสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม
แบบครบวงจรนอกสถานที ่ทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิารทัว่ประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดบัสากล 

 

ค่านิยม 

       ถูกตอ้ง รวดเรว็ ประทบัใจ 
 

พนัธกิจ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบรกิารที่มคีุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า เป็นไปตามหลกัวชิาการ และกฎหมาย 
เพื่อใหลู้กคา้เลอืกใชบ้รกิารของบรษิทั และบรษิทัย่อยเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี้ยงัน าเทคโนโลยชีัน้สงู นวตักรรมทางการแพทยด์า้น
การตรวจสุขภาพ และนวตักรรมการตรวจสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลอนัสูงสุดทัง้ผู้รบั และผู้
ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

จากประสบการณ์การให้บรกิารตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกว่า 23 ปี จะน าหลกัวชิาการ และประสบการณ์ พร้อมทัง้
เทคโนโลยมีาผสมผสานใหเ้กดิคุณค่าในการตรวจสุขภาพ และสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมทีเ่หมาะสม และมคีุณภาพสูงสุด ดัง่ค ามัน่ทีว่่า 
“คุณธรรมน ำวชิำกำร เชีย่วชำญดำ้นอำชวีอนำมยั” เพื่อใหเ้ป็นโรงพยาบาลดา้นการตรวจสุขภาพอาชวีเวชศาสตร ์และตรวจทางดา้น
สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมชัน้น า ทีม่ผีูร้บับรกิารตรวจสขุภาพนอกสถานทีท่ีม่ากทีสุ่ดในประเทศไทย 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทั ในช่วงท่ีผา่นมา สรปุได้ดงัน้ี 

ปี 2539 : บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื IMH) จดัตัง้ขึน้
เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้จ านวน 1.00 ลา้นบาท  

ปี 2540 : บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 โดยส่วนที่
เหลอืถอืโดยกลุ่มประสทิธิด์ ารง ทัง้น้ีแอคควิฟาสได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล
ประเภทคลนิิกเทคนิคการแพทย ์และมวีตัถุประสงคใ์หบ้รกิารตรวจวเิคราะห์สิง่ส่งตรวจ (Specimen) 
จากผูว้า่จา้งทีเ่ป็นสถานพยาบาลทัง้ภาครฐั และเอกชน รวมทัง้คลนิิกเทคนิคการแพทยต์่างๆ 

ปี 2548 : บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ด าเนินการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องไปสู่การ
ใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ใน และนอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจวดัสารมลพษิ
บรเิวณสถานประกอบการ การตรวจวดัคุณภาพปล่องระบาย และการตรวจวดัคุณภาพน ้าอุปโภคและ
บรโิภค รวมถงึน ้าทิ้ง น ้าผวิดนิ เป็นต้น โดยแอคควิฟาสได้รบัใบอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะหเ์อกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดย
หลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้น้ี กลุ่มผู้ถอืหุ้นครอบครวัประสทิธิด์ ารง ยงัคงถอืหุ้นร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
 

ปี 2551 : บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั อนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.00 และถอืหุน้โดย
กลุ่มประสทิธิด์ ารงในส่วนทีเ่หลอื เพื่อประกอบธุรกจิจ าหน่ายวสัดุภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ และอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์เชน่ เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ (Automated External Defibrillator) เป็นตน้ 
 

ปี 2553 : เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2553 บรษิทั อนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์จ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1.00 ลา้น
บาท เป็น 4.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้นี้ บรษิทัถอืหุน้ในอนิเตอร์เมดวสัดุภณัฑ์
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 81.50 ของทุนจดทะเบยีน 

ปี 2554 : บรษิทัฯ ไดย้กระดบัการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพใหค้รอบคลุมทัง้ในและนอกสถานที ่โดยบรษิทัฯไดร้บั
ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเน้นการให้บรกิาร
ตรวจสขุภาพ ซึง่ผา่นการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ 

 : เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดย
หลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้น้ี กลุ่มผู้ถอืหุ้นครอบครวัประสทิธิด์ ารง ยงัคงถอืหุ้นร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

ปี 2555 : บริษัทย่อย ยงัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในมาตรฐานการบริการ จึงได้น าระบบ ISO 9001:2008              
มาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ และการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อย มรีะบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั โดยมี
ผูท้ีร่บัผดิชอบในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน เพื่อพฒันาการท างานส่วนห้องปฏบิตักิารให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระดบัสากล 
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ปี 2558 : เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 2558 บรษิัทฯ มกีารปรบัโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยเพิม่สดัส่วนการลงทุนใน    
แอคควิฟาส และอนิเตอร์เมดวสัดุภณัฑ์เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้ 2 บรษิทัตามล าดบั 
และบรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.83 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 58,304 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของแอคควิฟาส และ
อนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑ ์

 : เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครวัประสทิธิด์ ารง ท าการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท 
จ านวน 49,559 หุน้ ใหแ้ก่กลุ่มผูล้งทุนใหม ่6 ราย ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของครอบครวัประสทิธิด์ ารง 
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.00 ของทุนจดทะเบยีน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการ บรหิารจดัการ
ระบบควบคุมภายใน โดยราคาทีท่ าการซื้อขาย คดิจากมูลค่าทางบญัช ี(Book value) จากงบการเงนิ
ภายในปี 2557 ทัง้นี้มูลค่าการซื้อขายหุน้ทัง้สิน้ เป็นจ านวน 68.74 ลา้นบาท ซึ่งกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิและ
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกนั 

ปี 2559 : บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559                    
สบืเนื่องมาจากการด าเนินธุรกจิจ าหน่ายวสัดุภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบ
ความส าเรจ็มากนกั และอนิเตอรเ์มดวสัดุภณัฑม์รีายไดจ้ากการขายลดลง 
 

ปี 2560 
 
 
 
 

: ในเดอืนกนัยายน บรษิทัย่อยยงัได้เล็งเหน็ถงึความส าคญัในมาตรฐานการจดัการในห้องปฏบิตักิาร
ระดับสากล จึงได้ขอรับรองระบบ ISO/ IEC 17025 :  2005 มาใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ และการสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้รบับรกิาร ท าให้
มัน่ใจได้ว่า มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั โดยมีผู้ที่รบัผิดชอบในทุกขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิาน เพือ่พฒันาการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล 

 : ในวนัที ่1 กนัยายน  มกีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 มมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั โดย
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จากทุนจดทะเบยีน 5.83 ลา้นบาท เป็นจ านวน 80.00 ลา้นบาท เป็นหุน้
จ านวน 800,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

 : ในวนัที่ 1 ธนัวาคม โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มประสทิธิด์ ารง คอืนาย
นิมติ ประสทิธิด์ ารง และนางวนิดา ประสทิธิด์ ารง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สทิธิวตัน์ ก ากดัวงษ์ จ านวน 
63,997 หุน้ และนางสาว วมิาลา สกุลบุญราศ ีจ านวน 15,999 หุน้ ท าใหก้ลุ่มประสทิธิด์ ารง มสีดัส่วน
การถอืหุน้ในบรษิทัลดลงเหลอืรอ้ยละ 5 ทัง้นี้มลูค่าการซือ้ขายหุน้ทัง้สิน้ เป็นจ านวน 40.00 ลา้นบาท 

ปี 2561 : ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 ของบรษิทัมมีตอินุมตักิารเพิม่
ทุนจดทะเบยีนจาก 80 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบยีนที่เรยีกช าระแล้ว 80 
ลา้นบาท และหุน้ทีย่งัไมเ่รยีกช าระจ านวน 27.5 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน 
(IPO) มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ และมมีตแิปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 

 : ในวนัที ่3 กนัยายน 2561 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงโดย นายอ านาจ ประสทิธิ ์
ด ารง ขายหุน้ใหแ้ก่ ดร.สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ จ านวน 3,299,600 หุน้ ท าใหน้ายอ านาจ ประสทิธิด์ ารง 
มสีดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัฯ ลดลงเหลอืรอ้ยละ 2.94 ทัง้นี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทัง้สิ้น เป็นจ านวน 
8.25 ลา้นบาท 

 : ในเดือนตุลาคม บริษัทย่อยได้รับการต่ออายุมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการจากเดิม                
ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ซึ่งลูกคา้บางรายไดร้ะบุเป็นขอ้ก าหนดมาตรฐานของบรษิทัใน
การรบังาน จงึเป็นการเพิม่ความสามารถในการรบังานของบรษิทัมากขึน้ 
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ปี 2562 : ในเดอืน ตุลาคม 2562 บรษิัทฯ มกีารร่วมลงนาม ในสญัญาส่วนแบ่งรายได้ ภายใต้โครงการตรวจ
สุขภาพคดักรองความเสี่ยง กบัโรงพยาบาลที่เป็นสมาชกิประกนัสงัคม 2 แห่ง โดยให้สามารถเริม่
ใหบ้รกิารไดต้ัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2565  

 : หอ้งปฎบิตักิารของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ระยะเวลาในการ
รบัรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 ดา้นหอ้งปฎบิตักิารทางการแพทย ์จากส านักมาตรฐาน
หอ้งปฎบิตักิาร กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชน์ในการเขา้ประมลูงานบางสถานประกอบการที่
มขีอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎบิตักิาร 
 

 : บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รบัรางวลั “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยโรงพยาบาลไดร้บัเกยีรตบิตัรนี้ถอืเป็นโรงพยาบาลที่มคีุณธรรม ธรรมาภบิาลสูง ราคา
และค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ณ ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

:        ในวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  
       (“บรษิทัฯ”) ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(MAI) โดยใชช้ือ่ยอ่หลกัทรพัยว์า่ (IMH)  

ปี 2563 : บริษัทฯ มีการ Renovate ส่วนบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของส านักงานใหญ่ ห้องเวช
ระเบยีน, หอ้งจ่ายยา, หอ้งตรวจการไดย้นิ, หอ้งตรวจ, หอ้งตรวจภายใน, หอ้งส่งเสรมิสุขภาพ, 
หอ้งพกัผูป่้วยใน, หอ้งเจาะเลอืด, หอ้งเอกซเ์รย,์ และในส่วนของ Lobby เป็นตน้ 

 : บรษิทัฯ ไดเ้ปิดบรกิารตรวจภูมคิุม้กนั COVID-19 ทัง้แบบ Drive-Thru และแบบการใหบ้รกิารถงึ
บา้น พรอ้มทัง้มบีรกิารฉีดพน่ฆา่เชือ้ไวรสั COVID-19 

 : ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลง MOU โครงการ Vaccine Plus by IMH 
กบั บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 : บริษัทฯ ได้จัดตัง้ส านักงานสาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง) โดยเปิดให้บริการตัง้แต่วันที่ 25 
กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป 
 

 : ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ จบัมอื โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก รบับรหิารพื้นที่ชัน้ 4 ของ                                
โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก เพือ่ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกคา้ Office และ ลกูคา้พรเีมีย่ม 
ใจกลางเมอืง ภายใตค้อนเซปต ์“IMH ASOKE” 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 107,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 107,500,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 107,500,000 บาท 

 อย่างไรกต็าม การด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนัน้อาจมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัความ
เสีย่งบางประการ ซึง่บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของปัจจยัเสีย่งดงักล่าว และไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทีเ่หมาะสมส าหรบัความเสีย่งแต่ละประเภทแลว้ ดงัรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นเรือ่งปัจจยัความเสีย่ง 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

รางวลัและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

• บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และเงือ่นไขการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารของส านัก
บริหารและรบัรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะเวลารบัรอง 24 
สงิหาคม 2563 – 23 สงิหาคม 2566 
 

• บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) ไดร้บัการรบัรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการรบัรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส านักมาตรฐาน
หอ้งปฏบิตักิารในดา้น   “ หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์” ระยะเวลารบัรอง 31 ตุลาคม 
2562 – 30 ตุลาคม 2564 
 

• บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารการทดสอบดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของส านักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารในดา้น  
“ ความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์” ระยะเวลารบัรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 

 

• ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เขา้รบัรางวลั “ บุคคล
ตัวอย่ างแห่ ง ปี  ” พุทธศักราช  2563 สาขา  บริหารและพัฒนาธุ รกิจ                               
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวนัที่                     
17 มกราคม 2563 
 

• น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เขา้รบัรางวลั 
“สตรีตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร                  
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวนัที่                     
28 สงิหาคม 2563 

 

• ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เขา้รบัรางวลั “ บุคคล
ตวัอยา่งภาคธุรกจิแหง่ปี 2020 ภาคธุรกจิการแพทย ์” จากประธานมลูนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ณ ศนูยป์ระชุม
สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ เพือ่เป็นการประกาศ เชดิชเูกยีรต ิเมือ่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 

 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัย่อย 

บรษิัท แอคควิ ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2540 โดยปัจจุบนัด าเนินกิจการให้
ค าแนะน า ปรกึษา และให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม (Environment Monitoring Services) โดยจะเน้นให้บรกิารตรวจวดั
ทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงาน และส านักงาน เชน่ แสง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคม ีบรกิารตรวจวดัคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายต่างๆ บรกิารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า บรกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น
ตน้ สามารถใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ใน และนอกสถานที ่ดว้ยทมีงานทีม่คีวามรูท้างดา้นสิง่แวดลอ้ม และอาชี วอนา
มยัและความปลอดภยัพรอ้มดว้ยเครือ่งมอื อุปกรณ์ และหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดม้าตรฐาน 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มลีกัษณะการประกอบธุรกจิ แบ่งเป็น 2 ธุรกจิประกอบดว้ย (1)ใหบ้รกิารทางการแพทย ์(2) ใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงสร้างรายได้ในปี 2561 – 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
ด าเนิน 

การโดย 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายได้จากธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์        
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพประจ าปี/1 บรษิทั  152.03  47.08 156.78 46.58 95.68  39.41 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน บรษิทั  43.07  13.34 43.08 12.80 31.83  13.11 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้ว บรษิทั  29.16  9.03 15.18 4.51 9.41  3.88 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีดวคัซนี บรษิทั  27.33  8.46 46.91 13.93 44.22  18.22 
-  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ/2 บรษิทั  10.96  3.39 24.75 7.35 34.49  14.21 

2. รายได้จากธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม        

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั  

บรษิทัยอ่ย  22.10  6.84 19.60 5.82 11.22 4.62 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มอื่นๆ/3 บรษิทัยอ่ย  35.61  11.03 27.62 8.21 11.36 4.68 
3. รายได้อ่ืน   2.66  0.82 2.69 0.80 4.54 1.87 

รวมรายได้   322.92  100.00 336.61 100.00 242.75   100.00 
 
ทีม่ำ : ขอ้มลูจำกบรษิทั 
หมำยเหต ุ/1 ประกอบดว้ยรำยไดก้ำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และรำยไดจ้ำกกำรตรวจสขุภำพปัจจยัเสีย่ง 
 /2 บรกิำรทำงกำรแพทยอ์ืน่ๆ:  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแพทย ์ตรวจรกัษำคนไขน้อก (OPD) ส ำรวจโรงงำนและบรกิำรจดัอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแพทย ์เป็นตน้ 
 /3 ตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ: รำยไดจ้ำกกำรตรวจคุณภำพน ้ำ รำยไดจ้ำกกำรตรวจสภำพอำกำศปล่องระบำย และรำยไดจ้ำกกำรตรวจสภำพบรรยำกำศทัว่ไป  เป็นตน้ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

1. ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์(Hospital Services) 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ด าเนินกจิการโรงพยาบาลเอกชน
เฉพาะทางดา้นอาชวีเวชศาสตร ์ซึง่มกีารใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสขุภาพปัจจยัเสีย่ง และการตรวจสุขภาพ
ก่อนเขา้งาน ดว้ยทมีแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มดว้ยเครื่องมอืและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ด้มาตรฐาน สามารถใหบ้รกิารตรวจสุขภาพทัง้ในและนอกสถานทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศ 
ผ่านรถเอก็ซ์เรยพ์รอ้มทมีแพทยแ์ละพยาบาลเคลื่อนที ่โดยมสีาขาส านักงานใหญ่ทีถ่นนบางแวก จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และสาขาย่อย รวมทัง้สิ้นจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ที่ตัง้ส านักงานใหญ่) , ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,           
ชลบุร ี(อ. เมอืงชลบุร)ี, ชลบุร ี2 (อ. พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว การ
ตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) ใหบ้รกิารฉีดวคัซนี และใหบ้รกิารอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้และการชว่ยฟ้ืนคนืชพี (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลกัสตูรอื่นๆ เป็นตน้ 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทยแ์ยกสาขา 

รายได้จากการให้บริการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 262.55 100.00 262.55 100.00 238.21 100.00 
 รายไดจ้ากสาขายอ่ย/1 91.57 34.88 91.57 34.88 40.83 17.14 

หมำยเหตุ : /1 สำขำชลบุร ี(อ. เมอืงชลบุร)ี, สำขำชลบุร ี2 (อ. พำนทอง), สำขำระยอง, สำขำปทุมธำนี  และสำขำอยุธยำ 

โดยขัน้ตอนการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพของบรษิทันัน้ เมื่อด าเนินการเกบ็สิง่ส่งตรวจแลว้ บรษิทัจะท าการวเิคราะห ์
ออกผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสขุภาพรายบุคคล และส่งผลใหบ้รษิทัลกูคา้ภายใน 30 
วนั หลงัจากวนัทีเ่ขา้ใหบ้รกิารตามความเหมาะสมของจ านวนผู้เขา้รบับรกิาร ในกรณีลูกคา้เป็นบุคคลทัว่ไปและมรีายการ
ตรวจสุขภาพที่ไม่ซบัซ้อน เช่น การให้บรกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานจะสามารถรอรบัผลไดภ้ายในวนันัน้หรอืสามารถ
ส่งผลใหก้บัลกูคา้ทางไปรษณีย ์

ลกัษณะการให้บริการแบง่ตามประเภทการให้บริการได้ ดงัน้ี 

1) บริการตรวจสขุภาพประจ าปี 

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ลูกค้าภาครฐัและเอกชนทัง้ในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้า
ก าหนด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแต่ละช่วงอายุ ทัง้นี้  บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน                       
4 โปรแกรม ซึ่งไดร้บัการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการบรกิารครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสีย่ง รวมถงึ
สามารถปรบัเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมตามแต่ที่ลูกค้าก าหนด ประกอบกบับรษิัทยงัมโีปรแกรมตรวจสุขภาพพเิศษ
เพิม่เตมิ เช่น โปรแกรมตรวจเลอืดหาสารบ่งชีม้ะเรง็ โปรแกรมตรวจเตรยีมความพรอ้มการมบีุตร โปรแกรมตรวจเฝ้าระวงั
โรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจตดิตามภาวะการอกัเสบจากอนุมลูอสิระ เป็นตน้ อนึ่งโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
จะมสีวสัดกิารขัน้พืน้ฐานในการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่ลูกจา้ง  

ทัง้นี้ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมออกกฏหมายใหค้วามส าคญักับความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของ
ลูกจา้ง โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพใหแ้ก่ลูกจา้งทีม่ลีกัษณะการท างานทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพของลกูจา้ง ดงันี้ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริการตรวจสขุภาพปัจจยัเส่ียง 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพลูกจา้งทีม่รีายการตรวจตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยเป็นการตรวจสุขภาพลูกจา้งที่
มีการปฏิบตัิงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย เชื้อไวรสั แบคทีเรีย และกัมมนัตภาพรงัสี รวมถึงลูกจ้างที่
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการที่มี ความร้อน ความเย็น ความสัน่สะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิาน ซึง่จะเป็นการตรวจหาระดบัสารเคมใีนเลอืด ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิและปอด เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพลูกจา้งภายใน 30 วนั นับตัง้แต่รบัลูกจา้งเขา้มาปฏบิตัิงาน และตรวจ
สุขภาพลูกจา้งครัง้ต่อไปอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยตอ้งเป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมดา้นอาชวีเวช
ศาสตรเ์พือ่ประเมนิภาวะสุขภาพและความพรอ้มในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้หลกัสว่นใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม  

ตวัอย่างการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2) บริการตรวจสขุภาพก่อนเข้างาน 

บรษิทัใหบ้รกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานซึ่งมรีายการตรวจทีแ่ตกต่างตามแต่ทีลู่กคา้ก าหนดเพื่อประเมนิภาวะ
สุขภาพและความพรอ้มก่อนเขา้ปฏบิตังิาน ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะ
เขา้รบับรกิารผา่นสาขายอ่ยของบรษิทัทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณนิคมอุตสาหกรรม  

ตวัอย่างการให้บริการ 

 
  
 
 
            



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 27 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

3) บริการตรวจสขุภาพแรงงานต่างด้าว 

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งมรีายการตรวจตามแต่ที่กฎหมายก าหนดเพื่อประเมนิภาวะ
สุขภาพและเพื่อขอใบอนุญาตท างานครัง้แรกหรือเพื่อต่อใบอนุญาตท างานรายปี ทัง้นี้ กลุ่มลูกค้าหลกัส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานทีบ่รษิทัประมูลมาจากโรงพยาบาลรฐับาล โดยผูป้ระกอบการจะลงทะเบยีนแรงงานต่าง
ด้าวที่เขา้รบัการตรวจ และเขา้รบัการตรวจสุขภาพตามพื้นที่ที่โรงพยาบาลรฐับาลก าหนด ซึ่งจะเป็นการตรวจคดักรอง
เบือ้งตน้ เช่น โรคเทา้ชา้ง และวณัโรคปอด เป็นตน้  

ตวัอย่างการให้บริการ 

                                        
 

 
 

4) บริการฉีดวคัซีน 

บรษิทัใหบ้รกิารฉีดวคัซนี เช่น วคัซนีไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์ (Quadrivalent Influenza Vaccine) วคัซนีไขห้วดั
ใหญ่ 3 สายพนัธุ ์ (Trivalent Influenza vaccine) วคัซนีไขเ้ลอืดออก (Dengue Vaccine) วคัซนีมะเรง็ปากมดลูก (Cervical 
Cancer Vaccine, Gardasil)  วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบ ี(Hepatitis B Vaccine)  และวคัซนีไขไ้ทฟอยด์ (Typhoid vaccine) 
เป็นตน้ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนั โดยจะเป็นการใหบ้รกิารพรอ้มกบัการออกตรวจสุขภาพประจ าปีหรอืในบางครัง้จะ
เป็นการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีโดยเฉพาะ ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบับรกิารเป็นลูกคา้ทัง้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงาน โดยบรษิทั
จะมทีมีพยาบาลและบุคลากรมอือาชพีในการใหบ้รกิารฉีดวคัซนี 

ตวัอย่างการให้บริการ 
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5) บริการทางการแพทยอ่ื์นๆ 

5.1) บริการตรวจรกัษาผูป่้วยนอก (Out Patient Department: OPD) 

บรษิทัให้บรกิารตรวจรกัษาผู้ป่วยนอก โดยจะเป็นการให้บรกิารตรวจรกัษาอาการเจบ็ป่วยทัว่ไป ทัง้เรื้อรงัและ
เฉียบพลนั เช่น อาการไข ้ปวดศรีษะ ภูมแิพ ้ปวดทอ้ง และทอ้งเสยี เป็นตน้ และหากเป็นอาการป่วยทีซ่บัซ้อนยิ่ งขึน้จะส่ง
ต่อไปใหโ้รงพยาบาลอื่น ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบับรกิารส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ทัว่ไป บรเิวณนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัสาขา
ของบรษิทั 

ตวัอย่างการให้บริการ 

             
 

5.2) บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทยอ่ื์นๆ 

บรษิทัใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยอ์ื่นๆ ดงันี้ 

- บริษทัให้บริการแพทยส์ ารวจโรงงาน ซึง่เป็นบรกิารส าหรบักลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยจะ
เป็นการเดนิส ารวจโรงงานของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิดูความเสีย่งจากสิง่คุกคามทีผู่ป้ฏบิตังิานสมัผสัและน าขอ้มูล
ความเสีย่งดงักล่าวไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพไดต้รงตามความเสีย่งของผูป้ฏบิตังิาน 

- บริษัทให้บริการแพทย์ประจ าห้องพยาบาลส าหรบับริษัทลูกค้า บริษัทสามารถส่งแพทย์ประจ าห้อง
พยาบาลในบรษิทัลกูคา้ ซึง่เป็นสวสัดกิารดแูลใหแ้ก่ลูกจา้ง ซึง่ท าการตรวจวนิิจฉยัเบือ้งตน้และสัง่ยาใหแ้ก่ลูกจา้งของบรษิทั 

- บริษทัให้บริการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทย ์เช่น หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลกัสูตรรู้จ ักและเข้าใจโรคเรื้อรงัที่ไม่ติดต่อ 
หลกัสูตรสุขภาพด ีชวีติเป็นสุขกบัอนิเตอร์เมด หลกัสูตรเสรมิพลงั-สรา้งสุขภาพ หลกัสูตรโรคจากการท างานในส านักงาน 
และหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

- รายได้จากโครงการของ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”) คือ รายได้ที่บริษัทให้
ส่วนลดแก่ลูกคา้ทีม่สีทิธใินการเบกิรายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลงัจากนัน้บรษิทัท าเรื่องเบกิเงนิ
ส่วนลดดงักล่าวกบั สปสช. โดย สปสช. มโีครงการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคโดยใหส้วสัดกิารแก่บุคคลทัว่ไปตาม
ขอ้ก าหนดของโครงการซึ่งสามารถเบกิค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพบางรายการได ้เช่น การตรวจน ้าตาลในกระแสเลอืด 
(Fasting Blood Sugar) การตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                
(Pap Smear) เป็นตน้ ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวกบั สปสช.  
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ขัน้ตอนการให้บริการ 

ในการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ บรษิทัจะมขี ัน้ตอนการใหบ้รกิารหลกัๆ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2.  ธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 

บริษัทย่อยด าเนินกิจการให้ค าแนะน า ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment 
Monitoring Services) โดยจะเน้นใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและส านักงาน เช่น 
แสง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ น และสารเคม ีเป็นตน้ บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บรกิารตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้า บรกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป และการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มอื่นๆ นอกจากน้ี บรษิทั
ย่อยยงัให้บรกิารตรวจวดั เก็บตวัอย่าง และวเิคราะห์ ตามมาตรการการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment หรอื EIA) โดยหลงัจากที่บรษิัทย่อยเขา้ตรวจแล้วเสร็จจะจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและจดัสง่ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป  

บริษัทย่อยขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รบัการรบัรองระบบงานห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการก าหนดวิธีการตรวจวดัและ
วเิคราะห์ รวมไปถงึอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทัง้ใหม้กีารสอบเทยีบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวดัและการ
วเิคราะหผ์ลจากองคก์รภาครฐัและเอกชน อนึ่ง บรษิทัย่อยสามารถใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามพืน้ทีท่ีลู่กคา้
ก าหนดครอบคลุมทัว่ประเทศ ด้วยทมีงานที่มคีวามรู้ทางด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัพร้อมด้วย
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ และหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดม้าตรฐาน  

ลกัษณะการให้บริการแบง่ตามประเภทการให้บริการ ดงัน้ี 

1)  บริการตรวจวดัทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานและส านักงานแก่ลกูคา้ภาครฐัและ
เอกชน โดยสามารถตรวจวดัแสงสว่าง เสยีง ความรอ้น ฝุ่ นละออง และสารเคม ีโดยประกาศของกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานมกีารออกกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมกีารตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อย 
1 ครัง้ต่อปี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดยแบ่งไดด้งันี้ 

ความร้อน : ผูป้ระกอบการมหีน้าทีค่วบคุมและรกัษาระดบัความรอ้นภายในสถานประกอบกจิการตามลกัษณะ
งานทีเ่หมาะสม  
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แสงสว่าง : ผู้ประกอบการมีหน้าที่จ ัดให้สถานประกอบการมีแสงสว่างที่เหมาะสม กรณีที่มีแสงจ้าเกินไป
ผูป้ระกอบการต้องจดัใหผู้ป้ฏบิตังิานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภยั และในกรณีทีลู่กจา้งท างานในสถานทีม่ดื ทบึ และคบั
แคบ ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยส่องสว่างใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงาน เป็นตน้ 

เสียง : ผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมระดบัเสยีงไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัเสยีงในบรเิวณสถานทีป่ระกอบกจิการ เช่น 
เสยีงกระทบหรอืเสยีงกระแทก และผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารควบคุมใหร้ะดบัเสยีงทีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัแต่ละวนัไม่เกนิ
มาตรฐานก าหนด กรณีทีส่ถานประกอบกจิการมรีะดบัเสยีงเกนิกว่ามาตรฐานก าหนดผูป้ระกอบการตอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานหยุด
ปฏบิตัหิน้าทีจ่นกวา่จะมกีารปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสรจ็ 

 ฝุ่ นละออง : ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสถานประกอบการ 
เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมทีม่พีื้นทีท่ีม่กีารเผาไหม ้มกีารใชน้ ้ามนัเตา ถ่านหนิ เชือ้เพลงิชวีมวล และโรงงานอุตสาหกรรม
เหลก็ อลมูเินียมทีม่กีารถลุง การหล่อหลอม และการรดีดงึ เป็นตน้ 

 สารเคมี : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถาน
ประกอบการ เช่น แอมโมเนียใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไซลนีและโทลูอีนใช้ในอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วน
รถยนต ์เป็นตน้  

ตวัอย่างการให้บริการ 

                     
 

          

                                

2) บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

เริม่แรกบรษิทัย่อยมกีารใหบ้รกิารตรวจวดัดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานเป็นหลกั ต่อมาบรษิทั
ย่อยมกีารขยายการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้บีรกิารครบวงจรมากยิง่ขึน้ เช่น การตรวจ

ตรวจวดัฝุ่ นละออง ตรวจวดัความรอ้น 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

คุณภาพอากาศในปล่องระบาย การตรวจคุณภาพน ้า และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป โดยเป็นขอ้ก าหนดของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้
ใหบ้รกิารตรวจวดัตอ้งไดร้บัใบอนุญาต และเป็นผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1) บริการตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบาย 

บรษิทัย่อยให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ตามสถานที่ที่ลูกค้าก าหนดครอบคลุมทัว่ประเทศ 
โดยสามารถตรวจวดัสารมลพษิไดก้ว่า 24 รายการ เช่น การวดัปรมิาณฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) การวดั
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide) การวดัก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(Oxides of Nitrogen) การวดัสารเคม ีโลหะ และ
ก๊าซอื่นๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดวธิีการตรวจวดั ค่ามาตรฐานของสารต่างๆ อ้างอิงหลกัการขององค์กร
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศอเมรกิาทีก่ าหนดไวห้รอืวธิกีารอื่นทีก่รมโรงงานเหน็ชอบ  

ตวัอย่างการให้บริการ 

                  
 

ตรวจวดัอากาศในปลอ่งระบาย 

2.2) บริการตรวจวดัคณุภาพบรรยากาศทัว่ไป 

บรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป  โดยคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิกีารออกประกาศ 
เกีย่วกบัคุณภาพบรรยากาศทัว่ไป ความดงัของเสยีงและระดบัเสยีงรบกวนรอบโรงงาน โดยผูม้หีน้าทีร่ายงาน คอืโรงงาน
อุตสาหกรรม หรอืกจิการสถานประกอบการทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อบรรยายกาศทัว่ไป โดยจะมกีารตรวจวดัก๊าซต่างๆ เช่น 
ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ตะกัว่ และฝุ่ นละอองขนาดต่างๆ เป็นตน้ 

2.3) บริการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

บรษิทัย่อยใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยีในโรงงานและส านักงาน แก่ลูกคา้ภาครฐัและ
เอกชน โดยสามารถตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีอุ่ปโภคและบรโิภค น ้าทิ้ง น ้าผวิดนิ ทัง้ทางกายภาพ ทางเคมแีละทางจุล
ชวีวทิยา ซึ่งบรษิทัย่อยสามารถตรวจสารต่างๆไดถ้งึ 24 รายการ ตามใบอนุญาต เช่น การตรวจวดัความเป็นกรดและด่าง 
(pH) การตรวจวดัค่า บ ีโอ ด ี(BOD) การตรวจวดัค่า ซ ีโอ ด ี(COD) การตรวจวดัปรมิาณของแขง็แขวนลอย(SS) การ
ตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ปรอท (Hg) ตะกัว่ (Pb) และการตรวจโลหะหนักอื่นๆ  เป็นตน้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้
น ้าในกระบวนการผลติหรอืการใช้กบัเครื่องจกัร ซึ่งกระบวนการบ าบดัน ้าก่อนปล่อยน ้าออกอาจมสีารต่างๆเจอืปน เช่น 
โรงงานผลติแบตเตอรีร่ถยนต ์และโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์เป็นตน้ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ตวัอย่างการให้บริการ 
 

              

2.4) บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

บริษัทย่อยให้บริการตรวจวดั เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment หรอื EIA) ซึ่งจะตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในรายการทีบ่รษิทัย่อยมใีบอนุญาตใน
การตรวจ โดยจะท าการวเิคราะห์ตามมาตรการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของลูกคา้แต่ละราย และจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ลูกคา้ 

 บรษิทัย่อยใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์คุณภาพดนิ ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ภาครฐัและเอกชน โดยจะเป็นการ
เก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักบริเวณผิวดินและเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

แนวโน้มการตลาดและการแข่งขนั 

 

 
 

กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมมกีารแข่งขนัด้านราคาค่อนขา้งสูง ดงันัน้ 
บรษิทัและบรษิทัย่อย จงึมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัทีม่ใิช่การแขง่ขนัทางดา้นราคา แต่มุ่งเน้นพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิารเป็น
หลกัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัในระยะยาว ดงันี้ 

▪ ประสบการณ์ ความช านาญในการให้บริการภายใต้ราคาท่ีเหมาะสม 

จากการทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิดา้นการให้บรกิารตรวจสุขภาพมานานกว่า 23 ปี และการตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดล้อมมานานกว่า 14 ปี ปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถใหบ้รกิารตรวจสุขภาพและบรกิารตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดล้อมทีค่รบวงจร ทัง้นี้ บรษิทัถอืเป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจสุขภาพทีส่ าคญั โดยพจิารณาจากจ านวนคนทีเ่ขา้รบั
บรกิารตรวจสุขภาพกบับรษิัทต่อปี เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ และ
ผูป้ระกอบการทีม่สีาขาจ านวนมาก เชน่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
บรษิทั ซพี ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ยนูิลเีวอร ์จ ากดั  บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไพโอเนียร ์อเีลค็โทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท คิงเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งท าให้บริษัทต่างจากโรงพยาบาลทัว่ไปที่เน้น
ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปทีม่รีาคาต่อคนค่อนขา้งสงู ส่งผลใหบ้รษิทัมปีระสบการณ์และความช านาญสงูใน
การใหบ้รกิารตรวจสุขภาพให้กบัพนักงานจ านวนมากในคราวเดยีวกนั อกีทัง้บรษิทัสามารถใหบ้รกิารในงานทีต่้องมกีาร
ตรวจต่อเน่ืองในหลายๆพืน้ที ่ผา่นรถเอก็ซ์เรย ์จ านวน 13 คนั หรอืส าหรบัลกูคา้ทีม่สี านักงานตัง้อยู่ทัว่ประเทศ โดยบรษิทัมี
สถติใินการให้บรกิารตรวจสุขภาพสูงสุดในปี 2561, ปี 2562 ได้ถงึ 5,000 คนต่อวนั และ ปี 2563 ได้ถงึ 2,923 คนต่อวนั 
ตามล าดบั และปี 2563 ใหจุ้ดใหบ้รกิารตรวจสุขภาพสงูสุด 35 จุดต่อวนั โดยปี 2562 ผูบ้รหิารมกีลยุทธเ์น้นการเพิม่ลูกคา้ที่
มพีนักงานเขา้รบัการตรวจสุขภาพ 1,000 คนขึน้ไป ซึ่งงานลกัษณะทีม่ผีูเ้ขา้รบัการตรวจมากท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิาร
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

จดัการบุคลากรประจ า (Full Time) และชัว่คราว (Part Time) ทัง้บุคลากรวชิาชพีและบุคลากรปฎบิตัิการทัว่ไป ไดต้่อเนื่อง
และเต็มประสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการกลยุทธ์เชงิรุกการตลาดด้านส าหรบัการให้บริการตรวจสุขภาพแก่บรษิัท
ขนาดใหญ่เพือ่เพิม่ Market Share ใหก้บับรษิทั 

ส าหรบับรษิทัย่อย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่และเล็ก เช่น บรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สงิห ์เบเวอเรช จ ากดั และ บรษิทั สยามคโูบตา้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด อย่างไรกด็ ีธุรกจิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเกี่ยวเนื่องกนัและช่วยส่งเสรมิให้การบรกิารลูกค้าได้ครบวงจรมากขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัและ
บรษิัทย่อยให้ความส าคญักบัคุณภาพของการให้บรกิาร ความถูกต้อง ความรวดเร็วและความแม่นย า เป็นไปตามหลกั
วชิาการและกฎหมาย โดยหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไดร้บัมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 
และการจดัอันดบัการออกผลจาก EQA:SC อันดบัต้นๆ ทัง้นี้ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ บริษัทยงัให้บริการด้วยราคาที่
เหมาะสมทีส่ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้และปัจจุบนัหอ้งปฎิบตักิารของกลุ่มบรษิทัไดร้บัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 
15190:2003 ดา้นหอ้งปฎบิตักิารทางการแพทย ์จากส านักมาตรฐานหอ้งปฎบิตักิาร กระทรวงสาธารณสุข ในเดอืน ตุลาคม 
ปี 2562 โดยเป็นประโยชน์ในการเขา้ประมลูงานบางสถานประกอบการทีม่ขีอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานหอ้งปฎบิตักิาร 

▪ บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

บรษิัทให้ความส าคญักบัคุณภาพของบุคลากร โดยมขีัน้ตอนการคดัเลอืกบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร
วชิาชพีเฉพาะทางทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมใีบประกอบวชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด ท าให้
บรษิทัมคีวามพรอ้ม และสามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวชิาชีพเฉพาะทางไดอ้ย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
ธุรกิจตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทย่อยมีบุคลากรผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประจ า
หอ้งปฎิบตักิาร ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมพรอ้มใหบ้รกิาร โดยบรษิทัมคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร ได้
สงูสดุถงึ 31 จุดใหบ้รกิารต่อวนั 

นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานประจ าเพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสมกบั
งานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และมกีารจดัท าแผนอบรมและงบประมาณ
ประจ าปี อีกทัง้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่สามารถแข่งขนักับบริษัทอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรม เพือ่จงูใจใหพ้นกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถท างานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน 

▪ การประชาสมัพนัธ ์

เพื่อใหบ้รษิทัเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้รวมทัง้เพื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ บรษิทัจงึไดม้กีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผ่าน
ช่องทางอนิเตอรเ์น็ต และผา่นการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม เชน่ 

- ประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท และผลงานที่ผ่านมาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ก และ
แอพพลเิคชัน่ไลน์ เป็นตน้ บรกิารใหค้ าปรกึษากบัลกูคา้ทีต่รวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

- จดังานกจิกรรมเพือ่สงัคมร่วมกบั สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 
- จดังาน Safety Day ใหแ้ก่โรงงานทีใ่ชบ้รกิารกบับรษิทั 
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กลุ่มลกูค้าเป้าหมายและช่องทางการให้บริการ 

1.  กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

การเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศเป็นปัจจยัส าคญัในการสง่เสรมิใหม้กีารจา้งงานทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน
เพิม่สูงขึน้ โดยธุรกจิใหบ้รกิารทางแพทยแ์ละบรกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มของบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารใหบ้รกิาร
ลกูคา้ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชนทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและความปลอดภยัของลกูจา้งใหด้ขีึน้ 

เนื่องจากบรษิทัมปีระสบการณ์ดา้นการใหป้รกึษาดา้นอาชวีเวชศาสตร ์และความเขา้ใจในการออกผลรายงานการ
ตรวจสุขภาพปัจจยัเสีย่ง โดยลูกคา้ของบรษิทัจะน ารายงานการตรวจสุขภาพของบรษิทัยืน่ต่อผูต้รวจสอบ เช่น  ผูต้รวจสอบ
มาตรฐาน ISO และการตรวจสอบมาตรฐานอื่นๆ ซึง่ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบับรษิทัมานานแจง้ว่า รายงานผลการตรวจสุขภาพ
ปัจจยัเสีย่งของบรษิทัมมีกีารออกผลค่อนขา้งละเอยีด ท าใหไ้มต่ดิขอ้บกพรอ่งใหท้ีต่อ้งแกไ้ข หรอืประเดน็ทีต่อ้งชีแ้จงผูต้รวจ
สอบเพิม่เตมิ ซึง่ท าใหม้โีอกาสทีล่กูคา้บางกลุ่มจะกลบัมาใชบ้รกิารบรษิทัต่อเน่ือง 

โดยกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดใหญ่ตามจงัหวดัต่างๆ เช่น 
ภาคตะวนัออก บริเวณโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี้ชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซบีอรด์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด และนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง เป็นตน้ ภาคกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ เป็นตน้ อนึ่งดว้ยความทีโ่รงงานในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวนัน้
มจี านวนพนักงานเพิม่ขึน้ โดยทีโ่รงงานต่างๆ อาจท าใหเ้กดิมลพษิและส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีข่า้งเคยีง รวมทัง้ต่อ
ตวัพนักงานของโรงงานเอง ขณะทีโ่รงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น เช่น กรมควบคุมมลพษิ และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึง่จากกฎหมายทีม่เีงือ่นไขชดัเจนท า
ใหธุ้รกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย ์เชน่ การตรวจสขุภาพเคลื่อนที ่และการตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม มคีวามส าคญั  

ธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะมเีป็นสวสัดกิารขัน้พื้นฐานดา้นการตรวจสุขภาพให้แก่
ลูกจ้าง และในส่วนธุรกจิการให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม เป็นขอ้ปฏบิตัทิี่ก าหนดโดยกฎหมายต่างๆ โดยกลุ่ม
ลกูคา้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย กระจายตวัอยูห่ลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งได ้ดงันี้ 

 กลุ่มลกูค้าภาคเอกชน 
ในการให้บรกิารทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลกระจายหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค ธุรกจิการเงนิ สนิคา้อุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง ทรพัยากร บรกิาร 
และเทคโนโลย ี ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งการกระจุกตวัของกลุ่มลูกคา้ โดยเป็นการใหบ้รกิารผ่านรถเอก็ซเรยเ์คลื่อนที ่
และเป็นการใหบ้รกิารผา่นสาขาต่างๆ ของบรษิทัซึง่สามารถแบ่งลกูคา้ภาคเอกชนไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงันี้ 

- กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนทีเ่ป็นส านักงาน  
- กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุ่มลกูค้าภาครฐับาล 

บรษิทัจะมกีารรบังานตรวจสุขภาพผ่านโรงพยาบาลรฐับาล (รบังานช่วง) เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี และการ
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ โดยเป็นการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพพนักงานในสงักดัหน่วยงานภาครฐั ซึง่จะตอ้งรบั
งานช่วงจากโรงพยาบาลภาครฐับาล 

ส าหรบัการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มกบับรษิทัเอกชน กลุ่มลูกคา้ของบรษิทัย่อยจะเป็นลูกคา้โรงงาน
อุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่นหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นกนั 
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2.  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมชี่องทางการตดิต่อลกูคา้ผ่านทมีงานฝ่ายการตลาด ซึง่มคีวามรูใ้นการใหค้ าแนะน าแผนการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน และการตรวจสุขภาพปัจจยัเสีย่ง รวมถงึแผนการตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม  ซึง่เจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาดจะมหีน้าทีต่ดิต่อกบัลูกคา้โดยตรง เพือ่ศกึษาความตอ้งการของลูกคา้ รวมถงึท าการ
น าเสนอขอ้มลูบรกิารตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพซึง่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกคา้ กระบวนการหรอืขัน้ตอนตรวจ
สุขภาพ และการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีลู่กคา้ตอ้งปฏบิตัติาม นอกจากนี้ฝ่าย
การตลาดสามารถจดัใหลู้กคา้เยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิารส าหรบัตรวจวเิคราะห์สิง่ส่งตรวจ รวมถงึการดูแลประสานงานต่างๆ 
หากลกูคา้รอ้งขอ และเสนอบรกิารอื่นๆ แก่ลูกคา้ 

2.3.3 นโยบายด้านราคา 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายในการก าหนดราคาค่าบริการโดยเทยีบเคยีงกบัคู่แข่งที่มมีาตรฐานเดยีวกนัใน
อุตสาหกรรม และจะใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของการใหบ้รกิาร ความถูกตอ้ง ความรวดเรว็และแม่นย า เป็นไปตามหลกั
วชิาการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3.4 ภาวะอตุสาหกรรม 

ธุรกจิการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเคลื่อนทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากนับตัง้แต่มกีารประกาศใชก้ฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน อาศยัอ านาจตามขอ้ความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
โดยบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลูกจ้างทีท่ างานเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หนึ่งที่
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมดา้นอาชวีเวชศาสตร ์หรอืผ่านการอบรมดา้นอาชวีเวชศาสตร ์หรอืทีม่คีุณสมบตัิ
ตามทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมออกกฎหมายประกาศก าหนด โดยตอ้งตรวจสุขภาพลูกจา้งครัง้แรก ใหเ้สรจ็สิน้
ภายในสามสิบวนันับตัง้แต่วนัรบัเข้าท างาน และตรวจสุขภาพต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ท าให้ผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะโรงงานทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่มลีูกจา้งจ านวนมากมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ซึง่เป็นผล
ใหธุ้รกจิใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเคลื่อนทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการประกาศใชก้ฎหมายนี้  

ส าหรบัภาคธุรกจิทีใ่หบ้รกิารตรวจสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายก าหนดโดยในการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพนอก
สถานที ่ตอ้งจดทะเบยีนเป็นโรงพยาบาลทีม่ผีูป่้วยไวค้า้งคนืตามกฎหมายก าหนด โดยผูใ้หส้่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลทีม่ี
การรกัษาครบวงจร ซึง่จะมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลทีม่คีวามช านาญการในหลายประเภทของการรกัษา และจะมแีผนกตรวจ
สุขภาพเป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล โดยผูใ้ชบ้รกิารกบัโรงพยาบาลสว่นใหญ่เป็นลูกคา้บุคคลทัว่ไป 

ทัง้นี้ ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มจะส่งเสรมิกบัธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์  เนื่องจากเมื่อมกีาร
ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพบรษิทัจะมโีอกาสทราบถงึปัจจยัเสีย่งทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ณ สถานประกอบการ ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อลูกจา้งทีป่ฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรมนัน้ๆ โดยบรษิทัย่อยอาจใหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหรอืแนะน าให้
มกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมเพิม่เตมิได ้อย่างไรกด็ ีแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิทัง้ 2 ธุรกจิมปัีจจยัทีม่ผีลกระทบ
ใกลเ้คยีงกนั ดงัต่อไปนี้ 
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แนวโน้มอตุสาหกรรม 

การขยายตวัของแรงงานและโรงงานอตุสาหกรรมแยกตามพืน้ท่ี 
การเตบิโตจ านวนโรงงานที่จดทะเบยีนกบักระทรวงอุตสาหกรรมและไดร้บัอนุญาตให้ประกอบกจิการ โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

ทีม่ำ : ศนูยส์ำรสนเทศโรงงำนอุตสำหกรรม  กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

จากขอ้มูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทัว่ประเทศมจี านวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในปี 2551 มาจนถงึปี 
2562 มจี านวน 138,807 โรงงาน คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 0.77 ส่วนจ านวนคนงาน ในปี 2551 มจี านวน 3.75 ลา้น
คน และในปี 2562 มจี านวน 4.02 ลา้นคน คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 0.58 

ทัง้นี้ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภูมภิาคที่จดทะเบยีนและได้รบัอนุญาตให้ประกอบกจิการเพิม่ขึ้นจาก 
108,096 โรงงาน ในปี 2551 เป็น 122,524 โรงงาน ในปี 2562 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 1.05 
และจ านวนแรงงานเพิม่ขึน้จาก 3.18 ลา้นคน ในปี 2551 เป็น 3.52 ลา้นคน ในปี 2562 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) รอ้ยละ 0.84 โดยบรษิทัมสีาขากระจายตามพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมส าคญัต่างๆ และมแีผนจะขยายสาขาเพิม่เตมิ
ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

นิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
 ปัจจุบนันิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมมีากกว่า 50 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตัง้อยู่ภาคกลางและภาคตะวนัออก

มากกว่า 40 นิคมอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเล็กน้อย ประกอบกบัโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
(ECC) ทีม่โีครงการครอบคลุมในพืน้ที ่3 จงัหวดั คอื ชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา จงึท าใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวมศีกัยภาพในการ
ลงทุน และมโีอกาสทีจ่ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเกดิขึน้เพิม่เตมิอกีมาก  โดยสามารถแบ่งทีต่ ัง้ของนิคมอุตสาหกรรม ได้
ดงันี้ 

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

ในเขต กทม.                      

จ านวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
18.56 18.37 17.68 17.69 17.66 17.76 17.74 17.54 17.29 18.67   20.04  16.28 

ทุน (ลา้นลา้นบาท) 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.41  0.42   0.43   0.55  

คนงาน (ลา้นคน) 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.53  0.58   0.62  0.50  

ในเขต ภมิูภาค             

จ านวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
108.09 110.13 111.93 114.40 117.16 120.41 123.49 122.27 120.78 123.48 126.22  122.52  

ทุน (ลา้นลา้นบาท) 4.28 4.46 4.56 4.79 4.99 5.29 5.47 5.70 6.74  6.97   7.25   7.29  

คนงาน (ลา้นคน) 3.18 3.22 3.28 3.36 3.42 3.51 3.53 3.41 3.44  3.51  3.57  3.52  

รวมจ านวนโรงงาน 

(พนัโรงงาน) 
126.65 128.51 129.61 132.10 134.83 138.17 141.24 139.82 138.08 142.15 146.27 138.80 

รวมคนงาน  

(ล้านคน) 
3.75 3.78 3.83 3.91 3.97 4.07 4.08 3.94 3.97 4.09 4.19 4.02 
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ทีม่ำ : กำรนิคมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 
 
 จากภาพจะเหน็ไดว้่าพืน้ทีท่ีม่จี านวนนิคมอุตสาหกรรมตัง้อยูม่ากทีสุ่ดคอื จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 

13 นิคมอุตสาหกรรม และ 9 นิคมอุตสาหกรรม ตามล าดบั และตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม อยุธยา และฉะเชงิเทรา จงัหวดัละ 3 - 4 นิคมอุตสาหกรรม โดยอกี 11 นิคมอุตสาหกรรมทีเ่หลอืกระจายตวั
อยูใ่นจงัหวดัต่างๆ  

 

 ขณะทีบ่รษิทัมสีาขาอยู่ 6 สาขา คอื ราชพฤกษ์ (ทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่) อยุธยาฯ ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (อ. เมอืง
ชลบุร)ี และ ชลบุร ี2 (อ. พานทอง) ซึ่งเป็นพื้นที่ตัง้นิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก โดยมสีาขาที่สามารถให้บรกิารได้เต็ม
รปูแบบ คอืสาขาระยอง และชลบุร ีซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูใ้ชบ้รกิารคอ่นขา้งหนาแน่น ขณะทีบ่รษิทัมสีาขาปทุมธานี และอยุธยาฯ 
เป็นสาขาเพื่อตรวจเกบ็ตกจากการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเคลื่อนทีป่ระเภทต่างๆของบรษิทั โดยจะเหน็ว่าการขยายตวัของ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นผลดตี่อการให้บริการทางการแพทย์และการให้บรกิารตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 

  สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่ 

 บรษิทัเหน็ความส าคญัถงึการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ ( Influenza) ในคนแบ่งออกได ้2 กลุ่ม
ใหญ่ คอืไขห้วดัตามฤดกูาล และไขห้วดัสายพนัธุใ์หม ่ทีท่ าใหเ้กดิโรคระบาดทัว่โลก ซึง่ผูท้ีฉ่ีดวคัซนีกย็งัมโีอกาสเป็นไขห้วดั
ไดอ้ยู่ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผูท้ีไ่ม่ได้รบัการฉีดวคัซนี โดยโรคไขห้วดัใหญ่เป็นโรคทีเ่กดิขึน้ตามฤดูกาลและไวรสัมกีาร
พฒันาอยา่งต่อเนื่องจงึควรเขา้รบัการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่เป็นประจ าทุกปี  ซึง่ตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มา บรษิทัมรีายไดจ้าก
การใหบ้รกิารฉีดวคัซนีมจี านวนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยจ านวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่มจี านวนเพิม่ขึน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

     หน่วย : คน 

 
จากขอ้มูลการเฝ้าระวงัโรค ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่ปี 2549 – 2561 

พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไขห้วดัใหญ่มจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 มผีู้ป่วยสูงถงึ 197,811 ราย ซึ่ง
มากกว่าในปี 2551 ถงึ 10 เท่า ขณะทีอ่อกตรวจสุขภาพประจ าปีไดร้บัความนิยมมากขึน้ เนื่องจากลูกคา้มคีวามใส่ใจในการ
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ป้องกนัโรคต่างๆมากขึน้ ซึง่ท าใหบ้รษิทัไดร้บัอานิสงคจ์ากการใหบ้รกิารการฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้ โดยรายไดจ้ากการฉีดวคัซนี
มสีดัส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ในปี 2560 อกีดว้ย ขณะทีใ่นปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทัยงัคงรกัษาสดัส่วนรายไดว้คัซนี
ไดใ้กลเ้คยีงปีก่อน และมแีนวโน้มจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในปี 2562 
 

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้วถอืการใหบ้รกิารทีส่ าคญัของบรษิทัและช่วยลดความเสีย่งจากการผนัผวนของ
รายไดต้ามฤดูกาลส่วนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่งานทีบ่รษิทัใหบ้รกิารเป็นงานช่วงทีป่ระมลูจากโรงพยาบาลรฐับาล ในการต่ออายุ
วซี่า และใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้ว อย่างไรกด็ขีอ้ก าหนดทางกฎหมายอาจเป็นปัจจยัส าคญัท าใหร้ายไดจ้าก
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้วมกีารเปลีย่นแปลง ขณะทีภ่าพรวมจ านวนแรงงานต่างดา้วมกีารยา้ยถิน่ฐานของแรงงานมี
ส่วนสนับสนุนอย่างมนีัยส าคญัต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานต่างดา้วส่วน
ใหญ่มาจากประเทศเพือ่นบา้น 3 ประเทศไดแ้ก่ เมยีนมา กมัพชูา และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยเป็นผูจ้ด
ทะเบยีนเป็นแรงงานต่างด้าวและผู้ตดิตามอย่างถูกกฎหมาย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึน้ทะเบยีนกบัภาครฐั ซึ่งการย้ายถิน่เขา้
ประเทศส่งผลกระทบต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยมากกว่าการย้ายถิน่ออก แต่การย้ายถิน่ออกยงัคงมี
นัยส าคญัอยูเ่ชน่กนั   

ในขณะทีม่กีารประกาศ พ.ร.ก. การบรหิารแรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย 3 มาตรา ซึง่มี
ผลใหแ้รงงานต่างดา้วทีไ่ม่ไดข้ึน้ทะเบยีนทีถู่กต้องมกีารยา้ยถิน่ฐานกลบัประเทศเพื่อนบา้น โดยอาจจะเป็นผลดกีบับรษิทั
เนื่องจากการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวท าให้ผู้ประกอบการต้องขึน้ทะเบยีนแรงงานใหถู้กต้อง และท าให้ต้องเขา้รบัการ
ตรวจสุขภาพเพื่อขึน้ทะเบยีนหรอืตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องเนื่องจากขอ้บงัคบัดงักล่าวจะเอาผดิกบั
ผู้ประกอบการและมโีทษหนักแก่ผู้ประกอบการหรอืลูกจ้างซึ่งปรบัตัง้แต่ 400,000 ถงึ 800,000 บาทต่อคนต่อราย ทัง้นี้ 
ขอ้มลูจ านวนแรงงานต่างดา้วในประเทศ มดีงันี้ 

 
                  หน่วย : ลา้นคน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่ำ : ส ำนกังำนบรหิำรแรงงำนต่ำงดำ้ว 

 

ตัง้แต่ปี 2549 มจี านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาตท างานในประเทศไทยจ านวน 826,399 คน จนถงึในปี 
2558 มจี านวนแรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตท างานในประเทศไทยจ านวน 1,445,575 คน เพิม่ขึน้จ านวน 619,1768 หรอื
คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 6.41 ทัง้นี้ มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนแรงงานต่างดา้วทีส่ าคญัในปี 2554 โดยกระทรวงแรงงานได้
ผอ่นผนัมาตรการบรหิารแรงงานต่างดา้วโดยการพสิจูน์สญัชาต ิเพือ่แกไ้ขปัญญาแรงงานทีห่ลบหนีเขา้เมอืง และเรง่ใหม้กีาร
พสิจูน์สญัชาตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2555 ท าใหจ้ านวนแรงงานต่างดา้วลดลงอยา่งมนีัยส าคญั  
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อย่างไรกด็ ีจ านวนแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยถูกควบคุมดูแล โดยกระทรวงแรงงาน และส านักงานบรหิาร
แรงงานต่างด้าว ซึ่งก าหนดให้มกีาร พสิูจน์สญัญาและต่ออายุใบอนุญาตการท างานอย่างเคร่งคดัมากขึน้ โดยต้องมกีาร
ตรวจสขุภาพเพือ่ต่ออายุใบอนุญาตท างานทุกปี ซึง่เป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั 

ภาวะการแข่งขนั 
1.  ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์(Hospital Services) 

 ส าหรบัสภาวะการแขง่ขนัในการตรวจสุขภาพในประเทศไทยนัน้ มบีรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิดงักล่าวจ านวนมาก โดยมี
การแขง่ขนัทัง้ในดา้นราคา คุณภาพของการตรวจและความรวดเรว็ในการวเิคราะหผ์ล ซึง่บรษิทัมุ่งเน้นในดา้นคุณภาพของ
การใหบ้รกิาร ส าหรบัโรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารเฉพาะทางดา้นการตรวจสุขภาพนอกสถานทีส่่วนใหญ่จะมขีนาดค่อนขา้งเลก็
และใหบ้รกิารไดจ้ านวนครัง้ละไม่มากนกั โดยคูแ่ขง่ทีส่ าคญัของบรษิทัม ีดงันี้ 

รายช่ือคู่แข่ง/1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โรงพยาบาลกลว้ยน ้าไท/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหบ้รกิารเตม็รปูแบบ 
โรงพยาบาลในเครอื บางประกอก/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหบ้รกิารเตม็รปูแบบ 
กลุ่มโรงพยาบาลวชิยัเวชฯ/2 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใหบ้รกิารเตม็รปูแบบ 
โรงพยาบาลเอเชยี โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 
โรงพยาบาลสายหยุด โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 
บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 

หมำยเหตุ:    /1ขอ้มลูจำกผูบ้รหิำรของบรษิทั 
  /2 กำรใหบ้รกิำรตรวจสขุภำพในและนอกสถำนที ่เป็นส่วนหนึง่ของกำรด ำเนินธุรกจิ 
 

2.  ธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 
 ส าหรบัสภาวะการแขง่ขนัการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มนัน้ จะมกีารแขง่ขนัทัง้ในดา้นราคา และความเชีย่วชาญ

ของแต่ละบรษิทัทีแ่ตกต่างกนั โดยมรีายละเอยีดของคูแ่ขง่ดงันี้  
                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

รายช่ือคู่แข่ง/1 รายได้รวม/2 
ปี 2561 ปี 2562 

บรษิทั เฮลธ ์แอนด ์เอน็ไวเทค จ ากดั 68.67 71.24 

บรษิทั เอเซยี แลป็ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 64.37 68.10 

บรษิทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั 61.00 83.73 

บรษิทั ชวีติและสิง่แวดลอ้ม จ ากดั 22.81 22.76 

บรษิทั ทอ็ปส-์แลบ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 24.29 30.01 

บรษิทั แอนาไลตคิอล ลาบอราทอรสี ์เซอรว์สิ จ ากดั 16.08 14.22 
บริษทั แอคคิว ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั 57.83 47.25 

หมำยเหตุ:   /1ขอ้มลูจำกผูบ้รหิำรของบรษิทั 
  /2ขอ้มลูรำยไดจ้ำกฐำนขอ้มลูของกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 การจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารเป็นกระบวนการทีส่ าคญัอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกจิทีส่่งผลต่อคุณภาพในการ
ใหบ้รกิาร ตน้ทุนการใหบ้รกิาร รวมถงึความสามารถในการแข่งขนั ดงันัน้ บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบัการจดัหาผลติภณัฑ์
และบรกิารเป็นอยา่งมาก ทัง้นี้ ดว้ยลกัษณะการใหบ้รกิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดล้อม จะต้องมเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกบ็สิง่ส่งตรวจ ไปจนถงึการวเิคราะห์ และการออกผลการ
ตรวจ โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยมขี ัน้ตอนการใหบ้รกิาร จนถงึการออกผลการวเิคราะห์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดหาผลติภณัฑ์
และบรกิารทีส่ าคญัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

 2.4.1 ธรุกิจให้บริการทางการแพทย ์(Hospital Services) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าขัน้ตอนการใหบ้รกิารของบรษิทัมฝ่ีายอื่นๆ ทีส่นบัสนุนการใหบ้รกิาร คอื ฝ่าย
ปฏบิตักิารนอกสถานที ่ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร และฝ่ายประมวลผล โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.  ฝ่ายปฏิบติัการนอกสถานท่ี 

หน่วยปฏบิตักิารนอกสถานทีจ่ะมผีูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิารนอกสถานซึ่งเป็นแพทย ์และท าหน้าทีใ่นการจดัทมีงาน
วชิาชพีใหส้อดคลอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยบรษิทัมกีารจดัหาบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวชิาชพี เช่น แพทย ์
เทคนิคการแพทย์ นักรงัสเีทคนิค พยาบาลวชิาชพี ผูช้่วยพยาบาล และพยาบาลเทคนิค เป็นต้น โดยฝ่ายปฏบิตักิารนอก
สถานทีจ่ะจดับุคลากรวชิาชพี ตามลกัษณะงานและและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจวดั ใหเ้หมาะสมกบัโปรแกรมตรวจ 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 การจดัหาบคุลากรทางการแพทยแ์ละบคุลากรวิชาชีพ 

 การคดัสรรบุคลากรของบรษิทัจะมกีารตรวจสอบคุณสมบตัแิละเอกสารประกอบวชิาชพีอย่างถูกตอ้งครบถว้นก่อน
เขา้รบัท างาน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบญัญตัขิองแต่ละวชิาชพีก าหนด โดยบรษิทัมี
การใชจ้ านวนบุคลากรวชิาเฉพาะทางและเจา้หน้าทีป่ฎบิตักิารทัว่ไป ดงันี้     

                                                                                                                                    (หน่วย : จ านวนคน) 

ต าแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประจ า 
ชัว่ 

คราว 
ประจ า 

ชัว่ 
คราว 

ประ
จ า 

ชัว่ 
คราว 

แพทย ์ 5 430 5 442 6 360 
พยาบาล 7 373 4 509 5 421 
เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร 11 5 10 1 9 - 
เทคนิคการแพทย ์ 8 87 6 108 8 153 
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ทัง้นี้ บรษิทัจะสรรหาบุคลากร โดยการประกาศขา่วสารในเวบ็ไซด ์ทัง้นี้ มเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่ าคญั เชน่ 

▪ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีถูกตอ้ง 
▪ มปีระสบการณ์ในการท างานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัต าแหน่งทีส่มคัร 
▪ มคีวามสามารถในการสือ่สาร 
▪ มคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของกระทรวงสาธารณสุข 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรและรกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน บริษัทก าหนดให้มีการอบรม
บุคลากร ทุกหน่วยงานโดยด าเนินการอบรมและพฒันาทัง้บุคลากรทีเ่ขา้งานใหมแ่ละบุคลากรเก่าอย่างน้อย 3 ถงึ 10 ชัว่โมง
ต่อคนต่อเดอืน รวมถงึบรษิทัยงัมแีผนการฝึกอบรมประจ าปี เช่น หลกัสูตรการป้องกนัการตดิเชือ้ หลกัสูตรความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน การช่วยฟ้ืนคนืชพีเบื้องต้น (Basic Life Support) และระบบคุณภาพ ISO 
ต่างๆ เป็นตน้ 

โดยการจดับุคลากรบรษิทัมหีลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในการจดัก าลงัอตัราออกหน่วย โดยประเมนิจากสถติกิารใหบ้รกิาร
ในอดตี ใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร อยา่งไรกด็เีกณฑก์ารจดัก าลงัอตัราการออกหน่วยอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามคีวามต้องการใหเ้ร่งใหบ้รกิารและเจาะเลอืดและตรวจ หู ตา และปอด ใหแ้ล้วเสรจ็
ในช่วงครึง่วนัเชา้ อาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

การจดัหาอปุกรณ์และเคร่ืองมือและรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 

อุปกรณ์และเครื่องมอืแพทยท์ีม่มีูลค่าสงู เช่น เครื่อง X-RAY ดจิติอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ เครื่องเป่าปอด  
และรถเอกซเรยเ์คลื่อนที ่เป็นตน้ ทัง้นี้ การขอซื้อสนิทรพัยด์งักล่าวจะตอ้งจดัท างบประมาณประจ าปี โดยประเมนิจากความ
ตอ้งการใชส้นิทรพัยแ์ต่ละฝ่ายเพื่อวางแผนประมาณการรายจ่ายเกีย่วกบัการซื้อสนิทรพัย ์โดยก่อนการจดัซื้อจะตอ้งไดร้บั
การอนุมตัติามขอบเขตอ านาจอนุมตัทิีก่ าหนด และเป็นไปตามคู่มอืการท างานของฝ่ายจดัซื้อ ซึง่สนิทรพัยส์่วนใหญ่จะสัง่ซือ้
ผ่านผู้ผลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายในประเทศเพื่อให้มกีารรบัประกนัและบรกิารหลงัการขายที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรม
ผู้ใช้งาน การบ ารุงรกัษา และการสอบเทียบ โดยบริษัทมีการสอบเทียบอุปกรณ์ทุก 6 เดือน และ 1 ปี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด ในส่วนของรถเอก็ซ์เรย์ต้องมกีารตรวจรบัรองจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และออกรายงานผลการ
ตรวจมาตรฐานเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนกบัส านักงานปรมาณูฯ ทัง้นี้ บรษิัทมรีะยะเวลาการช าระเงนิกบัผู้จดัจ าหน่าย
ประมาณ 30 วนั ขึน้อยูก่บัการเจรจาต่อรอง  

ซึง่ในช่วงเดอืนทีลู่กคา้ใชบ้รกิารหน่าแน่น บรษิทัมอีตัราการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์เตม็ก าลงั อาจมกีารพจิารณา
เช่าอุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ ในการตรวจสุขภาพ เช่น รถ X-RAY เครื่องตรวจตา และเครื่องตรวจปอด เป็นตน้ โดยการ
เช่าต้องผ่านระบบการจดัซื้อจดัจ้าง ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ และอยู่ใน Approve List ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาผู้ให้เช่า
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน และมกีารเทยีบราคาพจิารณาเงือ่นไขตามความเหมาะสมก่อนมที ารายการเชา่ 

2.  ฝ่ายห้องปฏิบติัการ 

บรษิทัมหี้องปฏบิตักิารส าหรบัตรวจสิง่ส่งตรวจ (Specimen) สามารถด าเนินการตรวจวเิคราะห์ทางการแพทย์
ครอบคลุมงานประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ งานภูมคิุม้กนั งานพษิวทิยา งานเคมคีลนิิก งานโลหติวทิยา และงานจุลทรรศศาสตร์ 
พรอ้มดว้ยนกัเทคนิคการแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ และเครือ่งมอือุปกรณ์ทีท่นัสมยั เชน่ เครือ่งวเิคราะหส์ารเคมใีนเลอืดและ
สิง่ส่งตรวจ (Clinical Chemistry Analyzer) เครื่องวเิคราะหภ์ูมคิุม้กนัวทิยา (Immunoassay Analyzer) และเครื่องวเิคราะห์
โลหติวทิยา (Hematology Analyzer) เป็นตน้  
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การจดัหาวสัดกุารแพทยใ์ช้ไป ยาและเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ในการวิเคราะห ์

วสัดุทางการแพทย์ ยาและเวชภณัฑ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวเิคราะห์และใหบ้รกิาร เช่น ไซริ้ง วคัซนี และยารกัษาโรค
เทา้ชา้ง เป็นต้น ซึ่งถอืเป็นต้นทุนทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบัการจดัซื้อ
วสัดุทางการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภณัฑ์ โดยจะจดัซื้อกบัผู้จดัจ าหน่ายที่อยู่ในบญัชีรายชื่อผู้จดัจ าหน่าย (Approved 
Vendor List) ซึ่งการคดัเลอืกผูจ้ดัจ าหน่ายเขา้สู่บญัชรีายชื่อผูจ้ดัจ าหน่ายนัน้จะค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ราคาและเงื่อนไข
การช าระเงนิ อนึ่งจะมกีารประเมนิผูจ้ดัจ าหน่ายทุกรายการทีส่ ัง่ซื้อ โดยพจิารณาดา้นราคา คุณภาพ การจดัส่ง และบรกิาร
ก่อน-หลงัการขาย ในกรณีที่จะมกีารจดัซื้อวสัดุใช้ไปและยาและเวชภณัฑ์ใหม่จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากผู้มอี านาจและ
เป็นไปตามคู่มอืการท างานของฝ่ายจดัซื้อ โดยส่วนใหญ่บรษิทัจะจดัซื้อวสัดุใชไ้ปและยาและเวชภณัฑจ์ากผูจ้ดัจ าหน่ายทีม่ี
ชื่อเสยีง โดยไม่มกีารพึง่พงิผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งบรษิทัมรีะยะเวลาการช าระเงนิกบัผูจ้ดัจ าหน่ายเฉลีย่ประมาณ 
30 วนั 

บรษิทัมเีครื่องมอืและอุปกรณ์ในการวเิคราะหท์ีท่นัสมยั มมีาตรฐาน ซึง่บรษิทัถอืว่าเป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่กีารใชว้สัดุ
ทางการแพทย์ใช้ไป ซึ่งหมายถงึ เช่น น ้ายาตรวจไขมนั น ้ายาตรวจมะเรง็ และน ้ายาตรวจน ้าตาล เป็นต้น ที่ใช้ในตรวจ
วเิคราะห ์และการใหบ้รกิารคอ่นขา้งมาก โดยผูจ้ดัจ าหน่ายน ้ายา เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการวเิคราะห ์เสนอใหบ้รษิทัมกีาร
ท าสญัญาใช้เครื่องมอื และอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์โดยไม่มคี่าใช้จ่าย และมเีจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเครื่องทุกๆ                
3 เดือน ในกรณีที่เครื่องมอืมปัีญหาไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้จดัจ าหน่ายจะหาเครื่องมอืทดแทนให้จนกว่าจะสามารถ
ซ่อมแซมเครื่องมอืใหแ้ล้วเสรจ็ โดยมเีงื่อนไขใหใ้ชน้ ้ายาในการตรวจวเิคราะห์จากผูจ้ดัจ าหน่ายเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษิทัมกีาร
พจิารณาราคาน ้ายา เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ก่อนท าสญัญากบัผูจ้ดัจ าหน่าย 

ส าหรบัการบรหิารจดัการวสัดุใชไ้ปและยาและเวชภณัฑน์ัน้ บรษิทัจะมกีารประเมนิความตอ้งการใชว้สัดุใชไ้ปและ
ยาและเวชภณัฑจ์ากงานทีจ่ะเกดิขึน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห ์และมกี าหนดจ านวนคงเหลอืขัน้ต ่าของวสัดุใชไ้ป ยาและ
เวชภณัฑแ์ต่ละชนิด โดยบรษิทัจะด าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่ายทยอยน าส่งวสัดุใชไ้ป ยาและเวชภณัฑ ์ตามแผนระยะเวลาการ
ใชใ้หแ้ก่บรษิทั และมกีารเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอืไวบ้างสว่นเพือ่รองรบัการด าเนินธุรกจิ 

3.  ธรุกิจให้บริการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม (Environment Monitoring Services) 
 บรษิัทย่อยมกีารจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยใช้ระบบการจดัซื้อร่วมกบับรษิัทในการจดัหาผลติภณัฑ์และ
บรกิารต่างๆ ซึง่มกีารจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ าคญั เช่น การจดัหาบุคลากร การจดัหาอุปกรณ์และเครื่องมอื และการ
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จดัหาวสัดุการแพทย์ใชไ้ป เป็นต้น โดยผลติภณัฑ์และบรกิาร ทีก่ล่าวมาเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่มวีธิกีารเทยีบราคาก่อนการจดัซือ้ ซึง่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัระบบการจดัซือ้ของบรษิทั 
 

ผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสภาพแวดลอ้มแก่ผูใ้ชบ้รกิารและผู้ปฏบิตังิาน และใหค้วามส าคญัการจดัการ
ดา้นสิง่แวดล้อมของสถานพยาบาล โดยมกีารประกาศคู่มอืความปลอดภยัในสถานพยาบาล โดยมกีารควบดูแลมาตรการ
ควบคุมดแูลดงันี้ 

การจดัการขยะติดเช้ือ และสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบ 

1.  สารเคมแีละวตัถุอนัตรายก าหนดใหม้กีารจดัพื้นทีเ่กบ็รกัษาทีเ่หมาะสมในแต่ละหน่วยงาน วตัถุสารเคมเีกบ็รกัษาไวใ้น
ภาชนะบรรจุทีต่ดิฉลากและพนักงานไดร้บัการอบรมใหเ้ขา้ใจ รวมทัง้มกีารเคลื่อนยา้ยสารเคมอียา่งปลอดภยัและเหมาะสม  

2.  ไดม้กีารก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล มหีน้าทีค่ดัแยกขยะทุกครัง้ก่อนทิง้ลงในภาชนะรองรบัขยะ
ทุกครัง้ก่อนทิ้งในภาชนะรองรบัขยะที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ โดยโรงพยาบาลแบ่งขยะออกเป็น                  
4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะเปียก ขยะทัว่ไป ขยะตดิเชือ้ และขยะอนัตราย  

3.  การตดิป้ายบ่งชี้ประเภทขยะ ก าหนดให้ขยะทุกประเภทมกีารตดิฉลากที่ภาชนะบรรจุเพื่อบ่งชี้ประเภทของขยะ และ
สารเคมเีพือ่สามารถคดัแยก และน าไปก าจดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.  การแบ่งแยกพื้นที่จดัการขยะ ได้มีการจดัพื้นที่จดัเก็บขยะติดเชื้อเพื่อลดการปนเป้ือนหรือการสมัผสักับพนักงาน 
ผูร้บับรกิาร หรอืผูป่้วยใหน้้อย มกีารเคลื่อนยา้ย โดยภาชนะทีม่ฝีาปิดจากบรเิวณทีท่ิง้ไปยงัทีเ่กบ็รกัษาทีก่ าหนดไว้ 
อยา่งไรกด็ ีบรษิทัมกีารวา่จา้งหน่วยงานภายนอกในการก าจดัสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ร่วมถงึขยะ และขยะตดิเชือ้อกีดว้ย 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 

ข้อมลูทัว่ไป 

 

ส านักงานใหญ่ 
ชือ่บรษิทั    :  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน)  
       หรอื “โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดฯ” 
ประเภทธุรกจิ :  โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื) ประกอบกจิการ  
                                                   ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่
ลกัษณะสถานพยาบาล  :  โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
จ านวนเตยีง   :  3 เตยีง 
สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่  :  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
เลขทะเบยีนบรษิทั   :  0107561000269 
ทุนจดทะเบยีน   :  107.50 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั 107.50 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท  
                                                   เรยีกช าระแลว้เตม็มลูค่า  
วนัจดทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั :  26 ธนัวาคม 2562 
วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ :  18 ธนัวาคม 2562 – 20 ธนัวาคม 2562 
ตวัยอ่หลกัทรพัย ์   :  IMH 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-410-4284 
นักลงทุนสมัพนัธ ์   :  น.ส.ศริลิกัษณ์  ระหงษ์ 
โทรศพัท ์   :  02-865-0044 ต่อ 4000    
โทรสาร               :  02-410-4756 
E-mail    :  sirilux.r@intermedthai.com  
 
ส านักงานสาขา (1) 
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-865-1545 
 
ส านักงานสาขา (2) 
ชือ่บรษิทั    :  คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาปทุมธานี 
ประเภทธุรกจิ :  ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  9/28 หมูท่ี ่19 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคอลงหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  02-529-3536 
 

http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/
http://www.intermedthai.com/


รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 46 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ส านักงานสาขา (3) 
ชือ่บรษิทั    :  คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาอยุธยา 
ประเภทธุรกจิ :  ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  1/194-5 หมูท่ี ่5 ต าบลคานหาม อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13210 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  035-331-218 
 
 
ส านักงานสาขา (4) 
ชือ่บรษิทั    :  คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาสยามอสีเทริน์ 
ประเภทธุรกจิ :  ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  60/31-32 หมูท่ี ่3 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  038-891-841-2 
 
ส านักงานสาขา (5) 
ชือ่บรษิทั    :  คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาชลบุร ี
ประเภทธุรกจิ :  ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  117/12-14 หมูท่ี ่6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี20000 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  038-454-417-9 
 
ส านักงานสาขา (6) 
ชือ่บรษิทั    :  คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขาชลบุร ี2 
ประเภทธุรกจิ :  ตรวจรกัษาสุขภาพในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  126/11-13 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี20000 
เวบ็ไซด ์    :  www.intermedthai.com 
โทรศพัท ์   :  033-001298-99 
 
 
ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัย่อย 
ชือ่บรษิทั    :  บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั  
ประเภทธุรกจิ :  บรกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
สถานทีต่ัง้ส านักงาน  :  442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
เลขทะเบยีนบรษิทั   :  0105540029193 
ทุนจดทะเบยีน   :  3 ลา้นบาท  
เวบ็ไซด ์    :  www.accufas.com 
โทรศพัท ์   :  02-865-0044-49 
โทรสาร    :  02-865-1545 
บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ ถอืหุน้ :  99.99% 

http://www.intermedthai.com/
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ข้อมลูอ้างอิงอ่ืน 

 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  :  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานทีต่ัง้ :  93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์   :  0 2-009-9000   
โทรสาร    :  02-009-9991 
 
ผูส้อบบญัชี   :  ส านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท 
สถานทีต่ัง้   :  491/27 อาคารสลีมพลาซ่า ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
ชือ่ผูส้อบบญัช ี :  นายชยัยุทธ องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  3885   หรอื  
  นางณฐัสรคัร ์ สโรชนันทน์จนี   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  4563   หรอื 
  นางสาวดรณี สมก าเนิด         ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  5007   หรอื 
  นางสาวจารุณี น่วมแม ่           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  5596 
โทรศพัท ์ :  02-234-1678 
โทรสาร :  02-237-2133 

 
 ในปี 2563 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื นางณฐัสรคัร ์ สโรชนันทน์จนี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
4563 จากส านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท  โดยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 2,430,000 ต่อปี โดยไมม่ี
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ปัจจยัความเส่ียง 
 

 

การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัทีเ่สนอขายในครัง้นี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มูลในเอกสารฉบบันี้อย่าง
รอบคอบโดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัความเสีย่งในหวัขอ้นี้ก่อนตดัสนิใจลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

ขอ้ความดงัต่อไปนี้แสดงถงึปัจจยัความเสี่ยงที่มนีัยส าคญับางประการอนัอาจมผีลกระทบในทางลบต่อบรษิัท และ
มูลค่าหุน้ของบรษิทันอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งทีป่รากฏในหนังสอืชีช้วนฉบบันี้ อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ซึ่งบรษิทัไม่อาจ
ทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพจิารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส าคญัซึ่งอาจเป็ นปัจจยัความเสี่ยงที่มี
ความส าคญัต่อไปในอนาคต ความเสีย่งดงักล่าวอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ รายได ้ผลก าไร สนิทรพัย ์สภาพ
คล่อง หรอื แหล่งเงนิทุนของบรษิทั 

นอกจากนี้ ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีป่รากฏในหนังสอื     
ชีช้วนฉบบันี้ เชน่ การใชถ้อ้ยค าวา่ “เชือ่วา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์วา่” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” หรอืการประมาณ
การทางการเงนิโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิของบรษิทั นโยบายของรฐัและ/หรอืค าหรอืขอ้ความอื่นใดในท านองเดยีวกนั เป็น
ค าหรอืขอ้ความทีบ่่งชีถ้งึสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ซึ่งมคีวามไม่แน่นอน เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต อนั
เป็นความเหน็ของบรษิทั ในปัจจุบนันัน้ มไิดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตและผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจ
มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนก็ได้ ส าหรบัขอ้มูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรอืเกี่ยวขอ้งกบั
รฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากขอ้มูลที่มกีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพ์ของรฐับาลหรือจาก
แหล่งขอ้มลูอื่นๆ โดยทีบ่รษิทัมไิดท้ าการตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 
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ปัจจุบนั บรษิทัมกีารประกอบกจิการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางดา้นอาชวีเวชศาสตร์ โดยเน้นใหบ้รกิารดา้นการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน นอกจากนี้ บรษิทัยงัมบีรษิทัย่อยด าเนินกจิการใหค้ าแนะน า ปรกึษา 
และใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยจะเน้นใหบ้รกิารตรวจวดัทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงาน
และส านักงาน บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ  โดยความเสีย่งทีส่ าคญัต่างๆของธุรกจิ มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจ 

1.1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยแ์ละบคุลากรวิชาชีพเฉพาะทาง 

การใหบ้รกิารตรวจสขุภาพจะตอ้งพึง่พาบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในปัจจุบนัสามารถผลติได้
ในจ านวนจ ากดั ประกอบกบัผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งผลให้
เกดิความตอ้งการบุคลากรทีม่คีุณภาพและประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองคก์รอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งใช้
ระยะเวลาในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสม ดงันัน้บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งในการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละบุคลากรวชิาชพีเฉพาะทางในอนาคต โดยบรษิทัมกีารใชจ้ านวนบุคลากรวชิาเฉพาะทางและเจา้หน้าทีป่ฎบิตัิ
การทัว่ไป ดงันี้       
 

ต าแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 
แพทย ์ 5 430 5 442 6 360 
พยาบาล 7 373 4 509 5 421 
เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร 11 5 10 1 9 - 
เทคนิคการแพทย ์ 8 87 6 108 8 153 

 

อย่างไรกด็ธีุรกจิของบรษิทัมกีารผนัแปรไปตามฤดูกาล บรษิทัจงึมกีารใชบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวชิาชพี
เฉพาะทางนอกเวลา เพือ่เป็นการบรหิารตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษิทัมกีารใชบุ้คลากรทางการแพทยน์อกเวลาใน
การออกตรวจนอกสถานที ่ซึ่งการออกหน่วยในการตรวจสุขภาพเป็นงานทีใ่ช้เวลาสัน้และไม่ต่อเนื่องในแต่ละงาน อกีทัง้
บรษิทัมกีารวางแผนการออกให้บรกิารล่วงหน้าเพื่อลดความเสีย่งในการด้านการจดัหาบุคลากรต่างๆ ท าให้อาจประสบ
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าโรงพยาบาลทัว่ไป ประกอบด้วยการที่บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมใหแ้ก่บุคลากร  

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุลากรวชิาชพีเฉพาะทางประจ าของบรษิทั บรษิทัมกีารสรา้งเสรมิบรรยากาศ
และสุขอนามยัในการท างานที่ด ีนอกจากนี้ บรษิัทยงัมนีโยบายในการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร
วชิาชพีเฉพาะทางประจ าของบรษิทัเพื่อสรา้งเสรมิทกัษะในการท างานและพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องในดา้นต่างๆ อนั
จะส่งผลใหบุ้คลากรเกดิความผกูพนักบัองคก์ร ประกอบกบับรษิทัมเีครอืข่ายบุคลากรทางการแพทย ์ซึ่งสามารถชกัชวนมา
ร่วมงานในกรณีทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรได ้จากนโยบายขา้งตน้ บรษิทัเชือ่วา่จะสามารถช่วยลดความเสีย่งในการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรวชิาชพีเฉพาะทาง 
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1.1.2 ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้อง 

ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถฟ้องร้อง บุคลากร ผู้ด าเนินสถานพยาบาล หรือบริษัทและ
บริษัทย่อย หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการ
ให้บริการ ตลอดจนหากผลการตรวจสุขภาพและตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทีอ่อกมาผดิพลาด และยงัรวมไปถงึการถูกฟ้องในเรื่องการ
ปฎิบตัหิน้าที่ของบุคลากรวชิาชพี อาท ิเช่น แพทย์ พยาบาลวชิาชพี 
เทคนิคการแพทย์ นักรงัสเีทคนิค และนักวชิาการสิง่แวดล้อม เป็นตน้ 
โดยความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้า และผู้
ควบคุมดูแลในธุรกิจของกลุ่มบรษิัท เช่น กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นตน้ โดยในอดตีทีผ่่านมามขีอ้กล่าวหาแก่อดตีพนักงานของบรษิทัในปี 2559 ว่าไม่มใีบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีเทคนิคการแพทย ์เนื่องจากบุคคลากรดงักล่าวผ่านการอบรมดา้นการเจาะเลอืดและดา้นอื่นๆจากสถาบนั
ของรฐั หรอืสภาเทคนิคการแพทยร์บัรอง แต่ไม่ตรงตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายของ พ.ร.บ. วชิาชพีเทคนิคการแพทย ์ ซึง่
ท าใหม้คีวามผดิตาม พ.ร.บ. วชิาชพีเทคนิคการแพทย์ อย่างไรกด็ขีอ้กล่าวหาดงักล่าวเป็นความผดิส่วนบุคคล จงึไม่มผีล
ผกูพนัถงึบรษิทัและบรษิทัไมไ่ดถู้กกล่าวหาในขอ้กล่าวหาดงักล่าว 

ในการควบคุมความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณภาพและมาตรฐาน รวมถงึขัน้ตอน
และกระบวนการในการใหบ้รกิารใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัใชอุ้ปกรณ์
ทีท่นัสมยัและไดม้าตรฐานพรอ้มดว้ยบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเพื่อลดขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ยงัน าระบบ ISO 
9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 มาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการ และปัจจุบนัหอ้งปฏบิตักิารของกลุ่มบรษิทัได ้

รบัรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฎิบตักิารด้านการทางการแพทย์ จากส านักมาตรฐาน
ห้องปฎิบตักิาร กระทรวงสาธารณสุข ในเดอืนตุลาคม ปี 2562 อนึ่ง บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัมกีารประเมนิคุณภาพการ
ใหบ้รกิารและความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และในส่วนของบุคลากรวชิาชพีต่างๆ เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึ้น บรษิทัมี
การประกาศหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และร่วมถงึบทลงโทษ ในการออกปฏบิตังิานนอกสถานที ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน
ในเดอืนมนีาคม 2562 ซึ่งมเีนื้อหาใหม้กีารตรวจสอบความถูกตอ้งของบุคลากรวชิาชพีต่างๆ และลกัษณะการปฎบิตัหิน้าที่
ของแต่ละวชิาชพีอย่างเคร่งครดั ก่อนให้บรกิาร และขณะใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่เตมิความรดักุมในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของ
บรษิทั และเพือ่ลดความเสีย่งเรือ่งการถูกฟ้องรอ้งจากสาธารณสขุแต่ละพืน้ทีแ่ละลูกคา้ 

1.1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจ 

ในธุรกิจการให้บรกิารตรวจสุขภาพและธุรกิจการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลติที่
ส าคญั ท าใหม้ธีุรกจิการตรวจสุขภาพและคุณภาพสิง่แวดล้อมมโีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากการตรวจสุขภาพมี
กฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานและตรวจสุขภาพประจ าปีต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้แก่ลกูจา้งทีท่ างานเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่ง และการทีโ่รงพยาบาลเอกชนมกีารควบรวมเพือ่ใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด
และขยายการใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมไปยงัพืน้ทีต่่างๆ มากขึน้ รวมถงึการลงทุนในเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์การ
ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิาร และการประชาสมัพนัธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดงึดูดลูกคา้ จากปัจจยัดงักล่าวท าให้
ธุรกจิตรวจสขุภาพมกีารแขง่ขนัทีส่งู ซึง่ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคา และอาจสง่ผลกระทบต่อก าไรของบรษิทั 

อย่างไรกด็ ีจากการทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิดา้นการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพมานานกว่า 23 ปี ท าใหบ้รษิทัมปีระสบการณ์
และความช านาญสงูในการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพและวเิคราะหผ์ลการตรวจ และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเตบิโตอยา่งคอ่ย
เป็นค่อยไป บรษิทัสามารถในการให้บรกิารในงานหลายจุดได้ครอบคลุมทัว่ประเทศ อกีทัง้บรษิทัมคีวามช านาญในการ
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้จ านวนค่อนขา้งมาก จงึท าใหม้กีารใชเ้ครื่องมอืและวสัดุอุปกรณ์เพิม่ขึน้ ซึง่ช่วยเพิม่อ านาจการต่อรองต่อ
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ผูจ้ดัจ าหน่ายแก่บรษิทั ประกอบกบับรษิทัมกีารพฒันาคุณภาพบุคลากรพรอ้มดว้ยเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละ
ห้องปฏิบตัิการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรถเอ็กซเรย์สามารถให้บรกิารได้ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารใหสู้งขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อใหบ้รษิทัเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ รวมทัง้เพื่อเสรมิสรา้ง
ภาพลกัษณ์ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าใหบ้รษิทัมัน่ใจวา่สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

1.1.4 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้ตามฤดกูาล 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ของบรษิทัเป็นธุรกจิการตรวจสุขภาพประจ าปี ก่อนเขา้งาน แรงงานต่างด้าว 
และปัจจยัเสีย่ง  โดยรายไดห้ลกัของบรษิทัส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการตรวจประจ าปี ซึ่งการตรวจสุขภาพประจ าปีส่วน
ใหญ่จะเริม่ตรวจในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ของแต่ละปี โดยส่วนหนึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเป็นช่วงที่จ านวนพนักงานมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อย และเป็นรอบการตรวจสุขภาพประจ าปีของแต่ละบรษิทัจงึท าใหบ้รษิทัส่วนใหญ่จะตรวจสุขภาพในช่วง
ดงักล่าวคอ่นขา้งมาก โดยรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในแต่ละไตรมาสยอ้นหลงัตามภาพ ดงันี้      

 

  

อย่างไรกด็ ีบรษิทักใ็หค้วามส าคญัในการลดความเสีย่ง โดยการขยายประเภทการใหบ้รกิารของบรษิทัเพื่อบรหิาร
รายไดใ้นช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัมากขึน้ เช่น การตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ซึ่งส่วนมากจะเกดิขึน้ในช่วงไตรมาส 1 ถงึ
ไตรมาส 2 ของแต่ละปี รวมไปถงึการตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน ซึ่งจะมรีายการจากการใหบ้รกิารมากในช่วงไตรมาส 1 ถงึ
ไตรมาส 2 ของแต่ละปี และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีทีใ่หบ้รกิารมากในช่วงไตรมาส 2 ถงึไตรมาส 3 ของแต่ละปี 
รวมถงึรายไดต้รวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มของบรษิทัย่อยมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่จะมกีารใหบ้รกิารมากในช่วงไตร
มาส 1 ถงึไตรมาส 3 ของแต่ละปี ดงันัน้บรษิทัเชื่อว่าวธิกีารดงักล่าวจะช่วยลดความเสีย่งจากการผนัผวนของรายได้ตาม
ฤดกูาลไดพ้รอ้มๆกบัการเตบิโตของธุรกจิของกลุ่มบรษิทัดว้ย 

จากทีก่ล่าวดา้นความเสีย่งจากการผนัผวนของรายไดต้ามฤดกูาล ในธุรกจิของบรษิทั ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อก าไร
สุทธขิองบรษิทัดว้ย  ซึง่ธุรกจิของบรษิทัจะมผีลการด าเนินงานทีด่ใีนช่วงไตรมาส 3 และ 4 โดยมรีายละเอยีดก าไรสุทธแิยก
ตามไตรมาส ดงันี้             
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อย่างไรกด็จีากการเพิม่ประเภทการใหบ้รกิารเพื่อลดความเสีย่งจากการผนัผวนของรายไดข้องบรษิทั อาจมคีวาม

เสีย่งในดา้นความไน่นอนเนื่องจากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงานทีบ่รษิทัท าสญัญาใหบ้รกิารช่วง
จากโรงพยาบาลรฐับาลจะเกดิขึน้ปีเวน้ปี และการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีตอ้งมกีารเสนอราคาในการใหบ้รกิารปีต่อปี ในกรณีที่
บรษิทัไมไ่ดร้บังานตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้ว หรอืใหบ้รกิารฉีดวคัซนี ซึง่อาจท าใหไ้ตรมาส 1 ของทุกปี อาจมผีลขาดทุน 

 
 

1.2 ความเส่ียงอ่ืนๆ 
 

- ไมม่ ี- 
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ผูถ้ือหุ้น 
 

 
   บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) เคารพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
เพื่อประเมนิบรษิทัโดยเท่าเทยีมกนัว่าจะสรา้งความเจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ใหผู้ถ้อืหุน้อย่างไรเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนเพิม่ขึน้ และจะ
เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงนิ พรอ้มขอ้มลูสนับสนุนทีถู่กตอ้งตามความจรงิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด 

ความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน 
   บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) รบัผดิชอบในการใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง ครบถ้วนและ
รบัฟังความเหน็ของผูถ้อืหุน้และนักลงทุอย่างสม ่าเสมอ โดยผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลและเสนอความเหน็
ไ ด้ โ ด ย ต ร งที่ ส า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร บ ริษั ท  โ ท ร  02-865-0044 ต่ อ  4000 โ ท ร ส า ร  02-410-4756 ห รื อ ม า ง อี เ ม ล์  
sirilux.r@intermedthai.com นอกจากนี้ไดม้แีผนงานประจ าปีใหม้ชี่องทางในการสื่อสารและกจิกรรมต่างๆ ระหว่างผูถ้อืหุน้และนัก
ลงทุน และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ดงันี้ 

ก. การประชุมผูถ้ือหุ้น 
การประชุมผูถ้อืหุน้ถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบับรษิทั โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะเขา้ร่วมการประชุมเพื่อรบัฟังและตอบ

ค าถามผูถ้อืหุน้ 

ข. รายงานประจ าปีและแบบแสดงข้อมลู 
บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเืมดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี Annual Report และแบบ

แสดงขอ้มูลเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลทีส่ าคญัของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีในเวบ็ไซต์  
ของบรษิทั 

mailto:sirilux.r@intermedthai.com
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ค. เวบ็ไซต์ 
บรษิทัฯ น าเสนอผลประกอบการ บทบรรรยาย รายงานประจ าปี รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ข่าวสารเกี่ยวกบับรษิทัฯ 

และกจิกรรมต่างๆ ในเวบ็ไซต์ของ บรษิทั โรงพยาบลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) www.intermedthai.com 
เพื่อความสะดวกเท่าเทยีมกนัในการคน้หาขอ้มลูของทุกท่าน นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ สามารถ
แสดงความคดิเหน็ต่างๆ ตลอดจนเสนอเพิม่วาระการประชุม และเสนอผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการ ก่อนที ่บรษิทั 
โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) จะสง่หนงัสอืเชญิประชุมผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้

ง. การติดต่อคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย หรอืกรรมการบรษิทั ไดต้ามทีอ่ยู ่ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 

เลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการรบัเอกสาร ทีส่่งถงึคณะกรรมการ และด าเนินการสง่ใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยหรอืกรรมการที่
เกีย่วขอ้ง และจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเดน็ต่างๆ ทัง้หมด เพื่อเสนอคณะกรรมการทราบทุกเดอืน ยกเวน้เป็นจดหมายทีส่่งถงึ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะถูกจดัสง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

จ. จดหมายข่าว (ส่ือสมัพนัธ)์ 
บรษิทัฯ ไดม้กีารเผยแพรข่อ้มลู ขา่วสาร เพือ่รายงานความคบืหน้าของการด าเนินธุรกจิ และประชาสมัพนัธก์จิกรรมของบรษิทัฯ ผา่น

การด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธใ์นหลากหลายรปูแบบ ทัง้วทิยุกระจายเสยีง หนังสอืพมิพ ์ตลอดจน Website สาธารณะ และ เวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ http://intermedthai.com รวมถงึโซเซยีลมเีดยีต่างๆ ไมว่า่จะเป็น Facebook, You Tube และ Line ของบรษิทัฯ ในกจิกรรมต่างๆ 
ของบรษิทั เช่น กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) การใหค้วามรูท้างการแพทย ์กจิกรรมร่วมกบัชุมชน รวมถงึกจิกรรมภายใน
โรงพยาบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160 

โทร 02-865-0044 ต่อ 4000 โทรสาร 02-410-4756                           
หรอืทางอเีมล ์sirilux.r@intermedthai.com 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

รายละเอยีดทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น 
มูลค่าตามบญัชีสทุธิ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน 

- ที่ดนิ ตัง้อยู่ที่ เขตภาษีเจรญิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ขนาดรวม 1 ไร่ 14 ตารางวา โฉนดเลขที่ 67707 67708 
67709 67710 67711 67712 67713 67714 67715 
67716 และ 67717  

27.83 บรษิทัเป็นเจา้ของ 
จดจ านองเพื่อค ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิจ านวน 11 แปลง 

- ที่ดนิ ตัง้อยู่ที่ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ีขนาดรวม 
67.5 ตารางวา โฉนดเลขที ่50257 50258 และ 50259 

1.04 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

- ทีด่นิ ตัง้อยูท่ี ่อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ขนาดรวม 
60 ตารางวา โฉนดเลขที ่12744 และ 12745            

1.64 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

- ที่ดิน ตัง้อยู่ที่ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีขนาด
รวม 38 ตารางวา โฉนดเลขที ่156346 

3.07 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรบัปรงุส่ิงปลกูสร้าง 

- อาคารสว่นทีต่ดิภาระจ านอง 43.14 บรษิทัเป็นเจา้ของ 
จดจ านองเพื่อค ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 

- อาคารสว่นทีไ่มต่ดิภาระจ านอง 22.14 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

- ลานจอดรถ 0.95 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

- ส่วนปรบัปรุงอาคาร 13.69 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

3. อุปกรณ์การแพทยแ์ละหอ้งปฎบิตักิาร 26.27 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

4. เครือ่งมอืเครือ่งใชส้ านกังาน 4.60 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

5. เครือ่งตกแต่งส านกังาน 1.43 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

6. ยานพาหนะ 2.77 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

7. สนิทรพัยร์ะหวา่งท า 2.46 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี

รวม 151.03   
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

สินทรพัยถ์าวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัมทีีด่นิและอาคารทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิคอื ทีด่นิและอาคาร บรเิวณแขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 แปลง ขนาด 1 ไร่ 14 ตารางวา และรถเอก็ซ์เรยแ์ละรถตรวจภายในเคลื่อนทีจ่ านวน 13 คนั 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ลกัษณะทรพัยสิ์น 
มูลค่าตามบญัชีสทุธิ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิและอาคารทีต่ ัง้โรงพยาบาลส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี
เจรญิ กรุงเทพมหานคร 

70.97 บรษิทัเป็นเจา้ของ 
จดจ านองเพื่อค ้าประกันวงเงิน
สิน เ ชื่ อที่ ไ ด้ ร ับ จ ากสถ าบัน
การเงนิ 

2. รถเอก็ซเ์รยแ์ละรถตรวจภายในเคลื่อนทีจ่ านวน 
13 คนั/1 

5.44 บรษิทัเป็นเจา้ของ ไมม่ ี
 

หมำยเหตุ: /1 รถเอก็ซเ์รยแ์ละรถตรวจภำยในเคลือ่นที ่รวมอยูใ่นตำรำง 5.1 ขอ้ 3 อุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละหอ้งปฎบิตักิำร 
 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รายละเอยีดสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของบรษิทัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิทีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชีสทุธิ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตดัจ าหน่าย 

1. คา่พฒันาระบบรอตดับญัชแีละ
ระบบซอฟตแ์วร ์ 4.93 

ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการใช้ประโยชน์
จ ากดั โดยกลุ่มบรษิัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตัด
จ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอยา่งน้อย 

รวม 4.93  
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ใบอนุญาตท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจ 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มี
รายละเอยีดดงันี้ 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขท่ี ผู้ได้รบัอนุญาต วนัหมดอาย ุ ลกัษณะสถานพยาบาล 

โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง
อาชวีเวชศาสตรอ์นิเตอรเ์มด
ขนาดเลก็ 

10202000158 บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2563 โรงพยาบาลเวชกรรม
เฉพาะทางอาชวีเวชศาสตร์
อนิเตอรเ์มดขนาดเลก็ 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวช
กรรมสาขาปทุมธานี 

13101000257 บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2566 คลนิิกเวชกรรม 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวช
กรรม สาขาอยุธยา 

14101000661 บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2570 คลนิิกเวชกรรม 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวช
กรรม สาขาชลบุร ี

20101001658 บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2567 คลนิิกเวชกรรม 

คลนิิกเวชกรรมการแพทย์
อนิเตอรเ์มด ชลบุร ี2  

20101006963 บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2572 คลนิิกเวชกรรม 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวช
กรรมสาขาสยามอสีเทริน์ 

21101000358    บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2567 คลนิิกเวชกรรม 

บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์
(คลนิิกเทคนิคการแพทย)์ 

10107000162               บมจ. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็  

31 ธนัวาคม 2571 คลนิิกเทคนิคการแพทย ์

 

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 

ใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาลออกใหโ้ดยกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยใหไ้ว้
แก่แพทยผ์ูม้หีน้าทีค่วบคุม ดแูล รบัผดิชอบในการด าเนินการสถานพยาบาล  

สถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขท่ี ผูไ้ด้รบัอนุญาต วนัหมดอาย/ุ1 

โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชวีเวชศาสตรอ์นิเตอร์
เมดขนาดเลก็ 

ด.10202000560 แพทยห์ญงิพรีดา       ขวานเพชร 31 ธนัวาคม 2565 

 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรมสาขาปทุมธานี 13101008163 แพทยห์ญงิเอมอร      สวา่งจติ 31 ธนัวาคม 2564 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาอยุธยา 14101002263 นายแพทยไ์พรชั        ศรหริญั 31 ธนัวาคม 2564 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรม สาขาชลบุร ี 20101005058 นายแพทยณ์รงคพ์ล   หา้วเจรญิ 31 ธนัวาคม 2564 

คลนิิกการแพทยอ์นิเตอรเ์มดเวชกรรมสาขาสยามอสีเทริน์ 21101001759 แพทยห์ญงิภควรรณ   ศรชียั 31 ธนัวาคม 2564 

บจ. แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์(คลนิิกเทคนิคการแพทย)์ 10107001448 นางสาวปารฉิตัร ์       อ.สวุรรณ 31 ธนัวาคม 2565 

หมำยเหตุ : ใบอนุญำตด ำเนินกำรสถำนพยำบำลสำมำรถต่อล่วงหน้ำ 1 เดอืน  
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ใบอนุญาตท่ีส าคญัของบริษทัย่อย 

 บรษิัทมบีรษิัทย่อย 1 บรษิัทได้แก่ บรษิัท แอคควิ ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั ซึ่งมใีบอนุญาตที่ส าคญัในการ
ประกอบธุรกจิ ดงันี้ 

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตเลขท่ี ผูอ้อกใบอนุญาต วนัหมดอาย ุ

ใบอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฎบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน/1 ว-142 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 16 พฤศจกิายน 2564 

 

สญัญาท่ีส าคญัของบริษทั 

สญัญาเช่า 

บรษิทัท าสญัญาเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเพื่อใชเ้ป็นทีต่ ัง้คลนิิกและทีจ่อดรถตรงส านักงานใหญ่ โดยมรีายละเอยีดของ
สญัญาเชา่ ดงันี้ 

 

คู่สญัญา สถานท่ีเช่า 

ระยะเวลาการเช่า 
ราคาเช่า / 
ตารางเมตร 

ราคา
ประเมิน/

ตารางเมตร 
จ านวนปี
ท่ีเช่า 

วนัเร่ิม
สญัญา 

วนัส้ินสดุสญัญา 

1. บจ. ไฮวิว ทีจ่อดรถ 5 หลงัและอาคาร
เกบ็ของ 1 หลงั เลขทีด่นิ  
338, 452, 453  ตัง้อยูท่ี ่
ต าบลบางแวก อ าเภอภาษี
เจรญิ                              
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3 ปี 1 ม.ิย. 2562 31 พ.ค. 2565 102.99 105.28 

2. บจ. เอน็. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ เลขที่ 
9/28  นิคมอุตสาหกรรมน
วนคร ซอย 1 ถนนพหลโยธนิ 
( ท ล . 1)  ต า บ ลคลอ งหนึ่ ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

3 ปี 1 ม.ิย. 2562 31 พ.ค. 2565 93.75 97.30 

3. บจ. เอน็. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จ านวน 
2 คู ห า  เ ล ขที่  1/ 194 แ ล ะ 
1/ 195 ถ น น ภ า ย ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจ
นะ(ทล.309) ต าบลคานหาม 
อ า เ ภ อ อุ ทั ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรอียุธยา 

3 ปี 1 ม.ิย. 2562 31 พ.ค. 2565 46.07 45.26 

4. บจ. เอน็. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ เลขที่ 
117/12 117/13 และ 117/14 
ถนนซอยบา้นเก่า 5 ถนนสาย
บา้นเก่า-พานทอง (ทล.3466) 
ต าบลดอนหวัฬอ อ าเภอเมอืง
ชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี

3 ปี 1 ม.ิย. 2562 31 พ.ค. 2565 66.18 67.97 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

คู่สญัญา สถานท่ีเช่า 

ระยะเวลาการเช่า 
ราคาเช่า / 
ตารางเมตร 

ราคา
ประเมิน/

ตารางเมตร 
จ านวนปี
ท่ีเช่า 

วนัเร่ิม
สญัญา 

วนัส้ินสดุสญัญา 

5. บจ. เอน็. วี. พี. แลนด ์ อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้จ านวน 
4 คูหา เลขที่ 60/31-32 และ 
60/37-38  ถนนภายในนิคม
อุตสาหกรรมสยามอินดสัเตรี
ยลพารค์ ถนนสายปลวกแดง-
ห้วยปราบสะพานสี่  (ทล .
3013)  ต า บ ล ม าบ ย า งพ ร 
อ า เภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

3 ปี 1 ม.ิย. 2562 31 พ.ค. 2565 45.76 47.23 

 

สญัญาส่วนแบง่รายได้    

 รายละเอียด วนัท่ีลงนาม วนัท่ีสามารถเร่ิมให้บริการได้ ถึงวนัท่ีส้ินสดุ 
1 สญัญาก าหนดกรอบข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริการ

ภายใต้โครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเส่ียง 
▪ คู่สญัญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชกิ

ประกนัสงัคม 
▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจ

สุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคดักรอง
ความเสีย่ง 

▪ รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายในอตัราสว่นตกลงกนั/1 

30 ตุลาคม 2562 1 พฤศจกิายน 2562 31 ธนัวาคม 2565 

2 สญัญาก าหนดกรอบข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริการ
ภายใต้โครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเส่ียง 

▪ คู่สญัญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชกิ
ประกนัสงัคม 

▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจ
สุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคดักรอง
ความเสีย่ง 

▪ รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายในอตัราสว่นตกลงกนั/1 

31 ตุลาคม 2562 1 พฤศจกิายน 2562 31 ธนัวาคม 2565 

3 สญัญาก าหนดกรอบข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริการ
ภายใต้โครงการตรวจสขุภาพคดักรองความเส่ียง 

▪ คู่สญัญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชกิ
ประกนัสงัคม 

▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจ
สุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคดักรอง
ความเสีย่ง 

6 ธนัวาคม 2562 6 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2565 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 60 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายภาษีหกั 
ณ ทีจ่่ายในอตัราสว่นตกลงกนั/1 

4 สญัญาจ้างบริหาร และแบง่รายได้ทางธรุกิจ 
▪ คู่สญัญา : บรษิทั โรงพยาบาลผวิหนัง อโศก 

จ ากดั 
▪ ลักษณะการให้บริการ  : ให้บริการตรวจ

สขุภาพครบวงจร 
รายละเอียดอ่ืน : แบ่งรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายภาษีหกั 
ณ ทีจ่่ายในอตัราสว่นตกลงกนั/1 

9 ธนัวาคม 2563 9 ธนัวาคม 2563 9 ธนัวาคม 2566 

หมำยเหตุ : /1 มสี่วนแบ่งรำยไดท้ีแ่ตกต่ำงกนั 

 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น 

สถานท่ีเอาประกนั 1. 442 และ 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 
2. ถนนบางแวก ซอยบางแวก 45 แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 

ผูเ้อาประกนั บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั 
ความคุ้มครอง คุม้ครองความสูญเสยีหรอืเสยีหายโดยตรงต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั อนัมสีาเหตุมา

จากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัเนื่องจากน ้า ภยัอากาศยาน 
ภยัลมพายุ ภยัน ้าท่วม ภยัแผน่ดนิไหว ภยัลกูเหบ็ ภยัระเบดิ ภยัต่อเครือ่งไฟฟ้า ภยัจาก
การประทว้ง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืการกระท าอนัมเีจตนารา้ย และอุบตัเิหตุ
จากปัจจยัภายนอกทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นกรมธรรม ์(GIA Form) 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนั 
 
 
 
 

สิง่ปลกูสรา้งตวัอาคารทุกหลงั(ไมร่วมรากฐาน) รวมสิง่ต่อเตมิปรบัปรุงอาคาร รัว้ ก าแพง 
ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆทุกชนิด เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า(รวมหมอ้แปลง
ไฟฟ้า) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบท าความเยน็ ระบบลฟิท ์และระบบป้องกนัภยั เป็นตน้ 
เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรา เครือ่งมอื และอุปกรณ์การตรวจวเิคราะห ์น ้ายา
และวตัถุดบิ รวมถงึอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใชต้่างๆ ที่ใชใ้นการประกอบกจิการของผู้
เอาประกนัภยั 

ทุนประกนัภยัรวม 96,108,090 บาท 
ระยะเวลา 28 มนีาคม 2563 ถงึ 28 มนีาคม 2564 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

กรมธรรมป์ระกนัภยัพร้อมสรรพส าหรบัธรุกิจ 

 

 

 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

บรษิทัจะลงทุนตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กรณีทีเ่หน็ควร 
และเหมาะสม บรษิัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตวัแทนเขา้เป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วม ในการบรหิารงาน และ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทัอย่างเคร่งครดั หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุม
กรรมการของบรษิทั 

สถานท่ีเอาประกนัภยั 1. คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขาโรจนะ (พระนครศรอียุธยา) 
2. คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขาบ่อวนิ (ระยอง) 
3. คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขาอมตะนคร (ชลบุร)ี 
4. คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขานวนคร (ปทุมธานี) 

ผูเ้อาประกนั บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ความคุ้มครอง กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรพัย์สินที่เอา

ประกนัภยัต่างๆ อนัเกดิขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัลูกเหบ็ภยัเนื่องจากน ้า (ไม่รวมน ้า
ท่วม) ภยัจากการเฉี่ยวและหรอืการชนของยวดยานพาหนะภยั ภยัอากาศยาน ภยัจาก
การระอุ  ภยัจากควนั (จากเครื่องท าความร้อน และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร)              
ภยัการระเบดิ และอุบตัเิหตุมาจากปัจจยัภายนอกอื่นๆ ซึ่งมไิด้ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ ซึ่ง
เกดิขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ทัง้นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขขอ้ตกลงคุ้มครอง และ
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัพรอ้มสรรพส าหรบัธุรกจิ  

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนั 
ทุนประกนัภยัรวม 

สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งมอืเครือ่งใช ้อุปกรณ์การแพทยต์่างๆ 
28,000,000 บาท 

ระยะเวลา 8 ตุลาคม 2563 ถงึ 8 ตุลาคม 2564 

สถานท่ีเอาประกนัภยั 1. คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขาชลบุร ี(สาขาชลบุร ี2) 
2. คลนิิกเวชกรรมการแพทยอ์นิเตอรเ์มด สาขาบ่อวนิ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 

ผูเ้อาประกนั บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ความคุ้มครอง กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรพัย์สินที่เอา

ประกนัภยัต่างๆ อนัเกดิขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัลูกเหบ็ภยัเนื่องจากน ้า (ไม่รวมน ้า
ท่วม) ภยัจากการเฉี่ยวและหรอืการชนของยวดยานพาหนะภยั ภยัอากาศยาน ภยัจาก
การระอุ    ภยัจากควนั (จากเครื่องท าความรอ้น และชุดอุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบอาหาร) 
ภยัการระเบดิ และอุบตัเิหตุมาจากปัจจยัภายนอกอื่นๆ ซึ่งมไิด้ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ ซึ่ง
เกดิขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ทัง้นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขขอ้ตกลงคุ้มครอง และ
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัพรอ้มสรรพส าหรบัธุรกจิ  

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนั 
ทุนประกนัภยัรวม 

สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งมอืเครือ่งใช ้อุปกรณ์การแพทยต์่างๆ 
16,000,000 บาท 

ระยะเวลา 13 พฤศจกิายน 2563 ถงึ 13 พฤศจกิายน 2564 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
 คดแีพ่งหมายเลขด าที ่พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพชัรนิทร์  อคัรพลสกุล ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ เดก็หญงิ
พรนัชชา  อคัรพลสกุล โจทก ์กบั นายฐาปกรณ์  เหล่าพร ลูกจา้งของบรษิทั จ าเลยที ่1 และ บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั 
แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) นายจา้ง จ าเลยที ่2 ซึง่นายฐาปกรณ์  เหล่าพร ไดข้บัรถไปชน เดก็หญงิพรนชัชา  อคัรพลสกุล 
ถงึแก่ความตาย และโจทก์ไดย้ื่นฟ้องบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2562 ในฐานความผดิละเมดิ เรยีกค่าสนิไหมทดแทนทุน
ทรพัย ์5,697,587.70 บาท คดอีาญาเป็นความผดิเฉพาะตน ศาลมคี าพพิากษาเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2563 เป็นคดหีมายเลขแดงที ่
พ.967/2563 ให้จ าเลยทัง้สองช าระเงนิให้แก่โจทก์เป็นจ านวนเงนิ 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี                 
ของเงนิตน้ดงักล่าวนับตัง้แต่วนัที ่9 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสรจ็ใหแ้ก่โจทก์ โดยไดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายและ
ตัง้เป็นประมาณการหนี้สนิไวใ้นงบการเงนิแลว้ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

 

 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ภายหลงัจากหกัภาษีและเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและเงนิส ารองอื่น(ถ้าม)ี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน
ในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีว่่า บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการ
ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็น
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 107,500,000 บาท 
ธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์ดา้นอาชวีเวชศาสตร ์เชน่ การตรวจสขุภาพประจ าปี 
การตรวจสขุภาพก่อนเขา้งาน และการฉีดวคัซนี เป็นตน้ 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 
99.99% 

บริษทั แอคคิว ฟาส แลบ็ จ ากดั (บริษทัย่อย) 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 3,000,000 บาท 
ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ใน และนอกสถานประกอบการ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

รายละเอียดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีถือหุ้น  ณ  31 ธนัวาคม 2563 

 
 

บริษทั 

 
ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

 
ทุนจด

ทะเบียนท่ี
ช าระแล้ว 
(บาท) 

 
จ านวน
เตียง 

 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

 
การถือครองหุ้นโดยบริษทั 

 
จ านวนหุ้น % 

บมจ.  โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์
แลบ็  
:  โรงพยำบำลอนิเตอรเ์มดฯ / บรกิำรตรวจสขุภำพทัง้
ในและนอกสถำนที ่

 
107,500,00 

 
107,500,000 

 
3 

 
55,000,000 

 
- 

 
- 

บริษทัย่อย       
บจ. แอคคิว ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์
:  บรกิำรตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 

3,000,000 - - - 299,998 99.99 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

โครงสร้างผูถ้ือหุ้น 

- รายชือ่และสดัส่วนการถอืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้  ณ วนัที ่4 มกราคม 2564 

 
รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวนหุ้น ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวนหุ้น ร้อยละของ
ทุนช าระแล้ว 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นายสทิธวิตัน์        ก ากดัวงษ์ 74,075,300 34.45 72,100,400 33.54 1,974,900 0.92 

2. น.ส.ปรมาภรณ์      ปวโรจน์กจิ 32,134,800 14.95 32,010,400 14.89 124,400 0.06 

3. นายเสถยีร           พรยนืยง 28,800,800 13.40 28,800,800 13.40 - - 

4. บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์ 
    จก.เพือ่การลงทุน 

11,727,700 5.46 11,752,000 5.47 (24,300) (0.01) 

5. นางกานดา           พรยนืยง 11,199,200 5.21 11,199,200 5.21 - - 

6. น.ส.วมิาลา           สกุลบุญราศ ี 7,999,400 3.72 7,999,400 3.72 - - 

7. นายสวุทิย ์           ตนัตสินุทร 3,199,800 1.49 3,199,800 1.49 - - 

8. THE BANK OF NEW YORK              
    (NOMINEES) LIMITED 

1,946,700 0.91 - - - - 

9. กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 1,818,139 0.85 1,715,000 0.81 103,139 0.05 

10. นางพชัรนิทร ์      วรีวรรณ 1,754,000 0.82 - - - - 

ทีม่ำ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
การกระจายการถือครองหุ้นจ าแนกตามประเภทของบคุคลท่ีถือ  ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564 

ประเภทผูถ้ือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบคุคล       

สญัชาตไิทย 17 15,110,846 7.03 

สญัชาตติ่างดา้ว 1 1,946,700 0.91 

รวมนิติบคุคล 18 17,057,546 7.94 

บคุคลธรรมดา    

สญัชาตไิทย 836 197,442,454 91.83 

สญัชาตติ่างดา้ว 1 500,000 0.23 

รวมบคุคลธรรมดา 837 197,942,454 92.09 

รวมทัง้ส้ิน 855 215,000,000 100.00 

                  ทีม่ำ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

             การกระจายการถือครองหุ้นจ าแนกตามอตัราส่วนของผูถื้อหุ้น  ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564 

ประเภทผูถ้ือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบคุคล    

ผูถ้อืหุน้เกนิกวา่ 0.5% 3 15,492,539 7.20 

ผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 0.5% แต่ไมต่ ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 13 1,564,967 0.73 

ถอืหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 2 40 0.00 

รวมนิติบคุคล 18 17,057,546 7.93 

บคุคลธรรมดา    

ผูถ้อืหุน้เกนิกวา่ 0.5% 11 163,720,093 76.15 

ผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 0.5% แต่ไมต่ ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 773 34,221,930 15.92 

ถอืหุน้ต ่ากวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 53 431 0.00 

รวมบคุคลธรรมดา 837 197,942,454 92.07 

รวมทัง้ส้ิน 855 215,000,000 100.00 

ทีม่ำ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 

บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานของบรษิทัฯ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

การถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

รายช่ือ การถือครอง 31-ธ.ค.-62 ซ้ือระหวา่งปี ขายระหว่างปี 31-ธ.ค.-63 

1. ผศ.ดร. ธนวรรธน์   พลวชิยั  ทางตรง  - - - - 

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ทางออ้ม  - - - - 

2. ดร. สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ 
 ทางตรง  

72,100,400 2,865,600 890,700 74,075,300 

เป็นสามขีอง น.ส.ปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ     

3. น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ 
 ทางตรง  

32,010,400 309,800 175,400 32,134,800 

เป็นภรรยาของ ดร.สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์     

4. นายธบิด ี                     มงัคะล ี ทางตรง - - - - 

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ทางออ้ม - - - - 

5. น.ส. ทวิาพร กณัฑาสวุรรณ  ทางตรง  50,000 - - 50,000 

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ทางออ้ม  - - - - 

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

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ทางออ้ม  - - - - 

7. น.ส. รชันีพร มกราวุธ  ทางตรง  - - - - 

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ทางออ้ม  - - - - 

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

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ทางออ้ม  - - - - 

9. น.ส. สนุทร ี           น้อยนารถ ทางตรง - - - - 

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ทางออ้ม - - - - 

10. พล.ต.วสนัต ์          ทพัวงศ*์ ทางตรง 100,000 - 100,000 - 

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ทางออ้ม - - - - 

รวม 104,360,800 3,175,400 1,166,100 106,360,100 

หมายเหต ุ
1. ผศ.ดร.ธนวรรธน์   พลวชิยั    ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ แทน รศ.นพ.นิยม  ละออปักษณิ (มผีลตัง้แต่ วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563) 
2. ผศ.ดร.ธนวรรธน์   พลวชิยั    ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ แทน น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ   
    (มผีลตัง้แต่ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563) 
3. นายธบิด ี            มงัคะล ี          ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั แทน นายอ านาจ  ประสทิธิด์ ารง (มผีลตัง้แต่ วนัที ่7 มกราคม 2563) 
4. น.ส.รชันีพร         มกราวุธ          ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ แทน นายวชิยั  เบญจพลาพร (มผีลตัง้แต่ วนัที ่6 กุมภาพนัธ2์563) 
5. น.ส.สนุทร ี          น้อยนารถ       ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการใหญ่สายการตลาด (มผีลตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2563) 
6. น.ส.ทวิาพร         กณัฑาสุวรรณ   ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ (มผีลตัง้แต่ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563) 
7. *พล.ต. วสนัต์      ทพัวงศ ์         ไม่ประสงคจ์ะรบัต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจากตดิภารกจิจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  
    (ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ) มผีลตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2563  
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

โครงสร้างการจดัการ 

1.  คณะกรรมการบริษทั 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทั มจี านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน 
โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการ
ขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รกิารจดัการกจิกรรมทีม่หาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมทัง้เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ และสามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างตรงไปตรงมา
และเป็นอสิระ โดยมคีวามรู ้ความช านาญทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัธุรกจิตามองคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่
จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่อบสนองและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องบรษิทัฯ โดยกรรมการมคีวามเชีย่วชาญดา้นต่างๆ อาทเิช่น การเงนิ 
การบญัช ีการบรหิารจดัการ การบรหิารธุรกจิ เป็นตน้ 

รายช่ือ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ 
และกรรมการชดุย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2563 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการ 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์    พลวชิยั กรรมการอสิระ ครัง้ที ่1  :  3 กุมภาพนัธ ์2563 - ปัจจุบนั 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการบรษิทั  
2. นายธบิด ี             มงัคะล ี กรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1  :  7 มกราคม 2563 - ปัจจุบนั 
 ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง  
 กรรมการบรหิาร  
3. น.ส.ทวิาพร          กณัฑาสวุรรณ กรรมการอสิระ ครัง้ที ่1  :  31 พฤษภาคม 2561 – 23 เมษายน 2563 
 กรรมการตรวยสอบ ครัง้ที ่2  :  23 เมษายน 2563 – ปัจจุบนั 
 กรรมการบรษิทั  
 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ  
4. นายวโรกาส          ตาปสนนัทน์ กรรมการอสิระ ครัง้ที ่1  :  31 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบนั 
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการบรษิทั  
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   
5. นายสทิธวิตัน์        ก ากดัวงษ์ ประธานกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่1  :  31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ครัง้ที ่2  :  18 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั 
 กรรมการบรษิทั   
6. น.ส.ปรมาภรณ์      ปวโรจน์กจิ กรรมการบรหิาร ครัง้ที ่1  : 31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ครัง้ที ่2  :  18 เมษายน 2562 - ปัจจุบนั 
 กรรมการบรษิทั  
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง  
 กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ  
 ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัฯ มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. ดร.สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์  กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) 
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ กรรมการบรษิทั (ผูม้อี านาจลงนาม) 
4. นายธบิด ี มงัคะล ี กรรมการบรษิทั 
5. นางสาวทวิาพร กณัฑาสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6. นายวโรกาส ตาปสนนัทน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

โดยม ีนำงสำวศริลิกัษณ์ ระหงษ์   ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

 หมายเหตุ 

 1. ผศ.ดร.ธนวรรธน์    พลวชิยั              ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรอสิระ  
                      แทน รศ.นพ. นิยม  ละออปักษณิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
 2. ผศ.ดร.ธนวรรธน์    พลวชิยั              ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
                      แทน น.ส.ทวิำพร  กณัฑำสุวรรณ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
 3. น.ส.ทวิำพร         กณัฑำสุวรรณ  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
                                                                   โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
 4. นำยธบิด ี          มงัคะล ี             ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบรษิทั  แทน นำยอ ำนำจ  ประสทิธิด์ ำรง  
                                                                  โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่7 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั ประกอบดว้ยนายสทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นางสาวปรมาภรณ์ 

ปวโรจน์กจิ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการมอี านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. ด าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชี

ทีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

4. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึ่งผูส้อบบญัชตีรวจสอบ
แลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ งบประมาณของกลุ่มบรษิัท รวมถงึควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของกลุ่มบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทีส่ าคญั เท่าที่
ไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น  

6. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกจิ ของบรษิทัทีเ่สนอโดยฝ่าย
บรหิาร 
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7. ตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

8. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบัดูแลให้มี
ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 

9. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
คณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องบุคคลดงักล่าว 

 ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการชุด
ย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มี
ส่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ ป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

10. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพกิถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่
ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมก าร
พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการบริษทั 

ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบรษิทั จะกระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตัง้กรรมการนัน้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 

1.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

1.2 ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละ
หลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วย
คะแนนทีม่ตีามขอ้ 1.1 ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

1.3 การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลง
มา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใน
กรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 3 คนซึง่
กรรมการอสิระถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทัและ 

2. บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยและใหม้คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทีม่อียู่ทัง้หมด 
ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะ
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากหรอืตกลงกนัในคณะกรรมการวา่ผูใ้ด
จะออก และปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระในขอ้นี้อาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่ได ้

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ 

5. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื
โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นางสาวทวิาพร กณัฑาสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
3. นายวโรกาส ตาปสนนัทน์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

โดยม ีผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวชิยั และ นำงสำว ทวิำพร กณัฑำสุวรรณ เป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงดำ้นบญัชแีละกำรเงนิเพยีง
พอทีจ่ะหน้ำทีส่อบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิของบรษิทั และม ีนำงสำวศริลิกัษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
      หมายเหต ุ

 1. ผศ.ดร.ธนวรรธน์    พลวชิยั               ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
                       แทน น.ส.ทวิำพร  กณัฑำสุวรรณ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
 2. น.ส.ทวิำพร          กณัฑำสุวรรณ   ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
                                                            

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม               
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหล้กัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อ
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่ได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัการ
แต่งตัง้ ทัง้นี้ ความสมัพนัธท์างธุรกจิใหร้วมถงึรายการประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมการบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ป รกึษาที่รบัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. สอบทานใหม้กีารบรหิารจดัการและปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ตามทีก่ าหนด 
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5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใชจ้่ายของบรษิทั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง เมือ่ 

2.1 ครบวาระ 
2.2 ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ต้องโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึที่สุด หรอืค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิด้วยความ

ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
2.5 เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
2.6 ตาย 
2.7 ลาออก 
2.8 เป็นบุคคลลม้ละลาย 

3. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบมาแทนต าแหน่ง 
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5. กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการทีม่คีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเขา้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัทีเ่หมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี 1 คน 

 

3.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสาวทวิาพร กณัฑาสวุรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการ 
3. นายวโรกาส ตาปสนนัทน์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 

โดยมนีำงสำวศริลิกัษณ์  ระหงษ์ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

 หมายเหตุ 
 1. น.ส.ทวิำพร          กณัฑำสุวรรณ     ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
                                                                     แทน พล.ต.วสนัต ์ ทพัวงศ ์ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ดา้นการสรรหา 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสม

ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ้แต่กรณี 

2. พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ และ/หรอื เมือ่

มตี าแหน่งวา่งลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ 

3. พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผู้บรหิารของบรษิัท โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ หรอืประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 

4. ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร 

เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่
ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิัทในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจาก
กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
เพือ่ขออนุมตั ิ

3. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด
ยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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4. รายงานโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของ
บรษิทั 

5. ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงาน หรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

4.  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. ดร.สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์  ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ กรรมการบรหิาร 
3. นายธบิด ี มงัคะล ี กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวรชันีพร มกราวุธ กรรมการบรหิาร 

 
หมายเหตุ 
 1. นำยธบิด ี  มงัคะล ี  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบรหิำร  แทน นำยอ ำนำจ  ประสทิธิด์ ำรง    โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 3 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
 2.  น.ส.รชันีพร  มกรำวุธ    ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบรหิำร  แทน นำยวชิยั  เบญจพลำพร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 3 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการบรษิทั ดว้ย

ความสุจรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครัง้ 

2. มหีน้าที่ด าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกจิการ โดยต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพือ่การอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบรษิทั 
2.2 งบประมาณประจ าปีของบรษิทั 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพือ่เป็นกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการน าไปถอืปฏบิตัใินการ

ปฏบิตังิาน 
2.4   โครงสรา้งอตัราค่าจา้ง สวสัดกิารของพนกังาน เพือ่ตอบแทนการท างานใหก้บัพนักงานอยา่งเหมาะสม 

3. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงนิโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทัตัง้แต่ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงไป 
5. มอี านาจในการอนุมตักิารเปิดบญัชเีงนิฝาก และบรหิารบญัชเีงนิฝาก กบัธนาคารทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดย

พจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงนิในภาพรวม 
6. มอี านาจหน้าทีก่ระท าเกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ภายในขอบเขตทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นเรือ่งๆ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

6.1 ควบคุมและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
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6.2 มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั 
และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 

6.3 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

6.4 อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
6.5 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆไป 

6.6 อ านาจอนุมตัอิื่นๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตั ิทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

5.  คณะท างานบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายธบิด ี มงัคะล ี ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวสนุทร ี น้อยนารถ คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีำงสำวศริลิกัษณ์ ระหงษ์ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
หมายเหต ุ
1.  นำยธบิด ี  มงัคะล ี      ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง  
         แทน น.ส.ปรมำภรณ์  ปวโรจน์กจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
2.  น.ส.ปรมำภรณ์ ปวโรจน์กจิ    ด ำรงต ำแหน่ง  คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
         แทน น.ส.ระนอง  คงเพง็ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
3.  น.ส.สุนทร ี  น้อยนำรถ      ด ำรงต ำแหน่ง คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
         แทน นำยวชิยั  เบญจพลำพร  โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 3 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 
 

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งต่างๆที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั

อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
2. ก าหนดแผนการจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินส่วนงาน

ต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ 
3. ก าหนดวงเงนิหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิเป็นเกณฑ์ในการ

ปฏบิตังิาน ในสถาการณ์ตามความเสีย่งแต่ละประเภท 
4. ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจวา่มาตราการดงักล่าวมกีารสือ่สารอยา่งทัว่ถงึ และพนกังานไดป้ฏบิตัติามมาตรการเหล่านัน้ 
5. จดัใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการส ารวจความ

เสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 
6. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายโดยรวมของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั 
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6.  คณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายวโรกาส ตาปสนนัทน์ ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 

2. นางสาวทวิาพร  กณัฑาสวุรรณ  คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 

3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 

โดยมนีำงสำวศริลิกัษณ์ ระหงษ์ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร 
หมายเหตุ 
1.  นำยวโรกำส       ตำปสนันทน์       ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร 
                                                        แทน พล.ต. วสนัต์  ทพัวงศ ์ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
2.  น.ส.ทวิำพร      กณัฑำสุวรรณ     ด ำรงต ำแหน่ง  คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร แทน  นำยสทิธวิตัน์  ก ำกดัวงษ์   
                                                        โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 21 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
3.  น.ส.ปรมาภรณ์           ปวโรจน์กจิ         ด ารงต าแหน่ง  คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ แทน นายวโรกาส  ตาปสนันทน์ 
                                                         โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
1. พจิารณาน าเสนอแนวนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(Corporate Governance Policy) และจรยิธรรมธุรกิจ 

(Code of Business Ethics) ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ
ขององคก์รทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2. ก ากบัดูแลให้ค าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและ
จรยิธรรมธุรกจิ เพือ่พฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั สูม่าตรฐานสากล 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
 
7.  คณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ ประธานคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. น.พ.ณรงคพ์ล หา้วเจรญิ คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. น.ส.สนุทร ี น้อยนารถ คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

โดยม ีนำงสำวศริลิกัษณ์ ระหงษ์ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หมายเหตุ 
1.  น.ส.สนุทร ี       น้อยนำรถ ด ำรงต ำแหน่ง  คณะท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม แทน นำยวชิยั  เบญจพลำพร 
    โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 3 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ก าหนดให้คณะท างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมจดัท าแผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมน าเสนอ  คณะกรรมการ
บริหารเป็นรายปี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรบัปีนัน้ๆ โดยค านึงถึงกรอบแนวทางการด าเนินการความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบรษิทั สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิัทและ
บรษิทัยอ่ย และจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอยา่งน้อย  ปีละ 1 ครัง้  
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8. ผูบ้ริหาร 

     ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิาร มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ผูอ้ านวยการใหญ่ 

สายการบรหิารทัว่ไป 
3. นางสาวสนุทร ี น้อยนารถ ผูอ้ านวยการใหญ่สายการตลาด 

4. นางสาวรชันีพร มกราวุธ ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

5. น.พ.ณรงคพ์ล หา้วเจรญิ ผูอ้ านวยการใหญ่สายการแพทยแ์ละพยาบาล 

หมายเหตุ 

1.  น.ส.สนุทร ี น้อยนำรถ      ด ำรงต ำแหน่ง  ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่สำยกำรตลำด  แทน นำยอ ำนำจ  ประสทิธิด์ ำรง 
                                                      โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 
2.  น.ส.รชันีพร มกรำวุธ      ด ำรงต ำแหน่ง  ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่สำยบญัชกีำรเงนิ  แทน นำยวชิยั  เบญจพลำพร 
         โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 6 กุมภำพนัธ ์ 2563 เป็นตน้ไป และด ำรงต ำแหน่งรกัษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำย              
                                                      บญัช ี โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563  เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
1. เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
2. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร 
3. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน 

คา่ตอบแทน เงนิโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทัตัง้แต่รองประธานเจา้หน้าทีล่งไป 
4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายคา่ใชจ้่ายการด าเนินงานปกตใินวงเงนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัมิอบหมายไว้ 
5. พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในตราสารและหลกัทรพัยเ์พือ่บญัชบีรษิทัในวงเงนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ

มอบหมายไว ้
6. ส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเพือ่เพิม่ศกัยภาพของ

องคก์ร 
7. มอี านาจในการด าเนินการใดๆในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกต ิและอนัจ าเป็นแก่การบรหิารกจิการของ

บรษิทัเป็นการทัว่ไป ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

 ผลประโยชน์ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 
2) มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการที่เกี่ยวขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั 
3) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็น

คราวๆไป 
5) อ านาจอนุมตัอิื่นๆทีน่อกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัแิละการสัง่การในระดบั

ต่างๆ(Level of Authorization) ที่ได้รบัการอนุมตัิในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561 
และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
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การอนุมตัเิพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหต้วัแทนหรอืผูร้บัหมายใหด้ าเนินการ
เพื่อเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื
ตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถด าเนินการอนุมตัเิพื่อเขา้ท ารายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัดิ าเนินการเพื่อเขา้ท า
รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิและสอบทาน
รายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

 

เลขานุการบริษทั 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  3/2561  จัดขึ้นเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้                 

นางสาวศริลิกัษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุการบรษิทั โดยก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัดงันี้ 

ขอบเขต หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
1. จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั รายงานประจ าปีของบรษิทัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในนามของบรษิทัและ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารในนามของบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการ
บรษิทั 

3. ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตาม
มาตรา 89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ในนามของบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

4. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่
คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีม่นีัยส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

5. จดัการประชุมผูถ้อืหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

6. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

7. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ตามระเบยีบและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 
 

บรษิทัมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัวิงเงนิส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563  
เมือ่วนัที ่ 24 มถิุนายน 2563 โดยมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัสิ าหรบัการด าเนินงานต่างๆ ทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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 ผู้มีอ านาจอนุมติั 

  BOD EXC CEO EVP Director 

1. การอนุมติัด้านการลงทุน      

 
1.1 การอนุมตัแิผนธุรกจิและแผนการลงทุน ตามเกณฑร์ายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย     

 

 - - เขา้เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป BOD     

 - - ไมเ่ขา้เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป  EXC    

 1.2 การลงทุนเพือ่จดัซือ้ตามโครงการ ภายในวงเงนิ ตามแผนการลงทุน >25,000,000 ≤25,000,000 
≤15,000,00

0 
≤100,000 

≤50,000 

 1.3 การลงทุนเพือ่จดัซือ้ตามโครงการ เมือ่เกนิงบลงทุน ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ      

 - - การเกนิงบลงทุนดงักล่าว ส่งผลใหเ้ขา้เกณฑ ์รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป BOD     

 

- - การเกนิงบลงทุนดงักล่าว ไม่สง่ผลใหเ้ขา้เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไป 

ตามวงเงนิการจดัซือ้ตามโครงการขอ้ 1.2 

ทัง้นี้หากการเกนิงบลงทุนดงักล่าว มผีลท าใหเ้กดิความขดัแยง้อยา่งมนียัส าคญั
ต่อโครงการ ตอ้งใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสมอ 

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

 
1.5 การก าหนดเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิอง  Approved Supplier List และ
เพกิถอนรายชื่อผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารออกจาก Approved Supplier List   

CEO EVP Director 

       

2. การบริหารงานทัว่ไป      

 2.1 การอนุมตังิบประมาณ       

 (2.1.1) งบประมาณประจ าปี BOD      

 (2.1.2) อนุมตักิารสัง่ซือ้ตามงบประมาณ >5,000,000 ≤5,000,000 ≤2,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 
(2.1.3) อนุมตักิารสัง่ซือ้เกนิงบประมาณ (ไมเ่กนิ 10% ของงบประมาณที่
ไดร้บัการอุมตัโิดยคณะกรรมการแลว้) 

 EXC    

 (2.1.4) อนุมตักิารสัง่ซือ้นอกงบประมาณ BOD     

 2.2 การอนุมตัวิงเงนิจดัซือ้จดัจา้ง*      

 (2.2.1) การจดัซือ้แบบเปรยีบเทยีบราคาและคุณสมบตั ิ >5,000,000 ≤5,000,000 ≤2,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 (2.2.2) การจดัซือ้แบบเจาะจงผูข้าย >5,000,000 ≤5,000,000 ≤2,000,000 ≤100,000 ≤50,000 

 (2.2.3) การจดัซือ้แบบเรง่ด่วน/1 >5,000,000 ≤5,000,000 ≤2,000,000   

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

 2.4 การอนุมตังิานเลีย้งประจ าปี  >1,000,000 ≤1,000,000   

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

 2.6 การอนุมตัเิงนิสดยอ่ย      

 
(2.6.1) การอนุมตักิารขอเบกิชดเชยเงนิสดยอ่ย  

 

 
CEO   

 (2.6.2) การอนุมตักิารขอเบกิเงนิสดยอ่ย ตามนโยบายเงนิสดยอ่ย   CEO   

 2.7 การบรจิาคเพือ่การกุศลและสาธารณประโยชน์ >100,000 ≤100,000 ≤50,000 ≤10,000 ≤5,000 

 
2.8 การอนุมตัใิบขอซือ้(Purchase Requisition)ในระบบ ERPและ/หรอื
เอกสาร 

  >100,000 ≤100,000 ≤50,000 

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



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 82 
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หมำยเหตุ : * หำกเป็นรำยกำรเกีย่วโยงกนั ตอ้งผำ่นกระบวนกำรใหค้วำมเหน็จำกคระกรรมกำรตรวจสอบก่อน กำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัเสมอ 
               **เฉพำะสำยงำนจดัซื้อ 

 
BOD หมำยถงึ    คณะกรรมกำรบรษิทั (Board of Directors) 
EXC    หมำยถงึ    คณะกรรมกำรบรหิำร (Executive Committee) 
CEO   หมำยถงึ    ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (Chief Executive Officer) 
EVP  หมำยถงึ    รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (Executive Vice President) 
COO   หมำยถงึ    ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร (Chief Operations Officer) 
CFO    หมำยถงึ    ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ (Chief Financial Officer) 
Director  หมำยถงึ    ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่  

 

 

 

 

 

 2.10 การอนุมตัใิบเบกิของออกจากสโตร ์   >100,000 ≤100,000 ≤50,000 

 2.11 การลงนามในสญัญาทีก่่อใหเ้กดิภาระผกูพนักบับรษิทั ตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั 

       

3. ธุรกรรมดา้นการเงนิ*      

 3.1 การพจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิ / การเขา้ท าสญัญาสนิเชื่อ   CEO   

 
3.2 การเบกิใชว้งเงนิกูย้มืเงนิระยะยาว (Drawdown) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน ตามวงเงนิทีไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
>5,000,000 ≤5,000,000   

 
3.3 การเบกิใชว้งเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ตามวงเงนิที่
ไดร้บัการพพิจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
>5,000,000 ≤5,000,000   

 3.4 Write off Impairment 
 

    

 
(3.4.1) การตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิถาวรจากบญัช ี(Write off) หรอื การบนัทกึ
ดอ้ยคา่สนิทรพัย ์(Impairment) 

 EXC    

 

(3.4.2) ปรบัปรุงรายการสนิทรพัยใ์นระบบบญัชเีมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหต้ดัจ าหน่าย
ทรพัยส์นิจากบญัชสีนิทรพัยแ์ลว้ (Write off) หรอื การบนัทกึดอ้ยคา่สนิทรพัย ์
(Impairment) 

  

 

 

CEO 

  

 3.5 การเปิด/ปิดบญัชกีบัสถาบนัการเงนิ  EXC    

 3.6 การจ่ายเงนิทีม่มีลูคา่มากกวา่หรอืเท่ากบั 1,000 บาท ใหส้ัง่จ่ายดว้ยเชค็ ตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั 

   
 

    

4. การบริหารบคุคลและองคก์ร      

 

4.1 การอนุมตัผิงัการบรหิารงาน และก าหนดการเปลีย่นแปลงอตัราก าลงั
ตลอดจนผงัองคก์ร (Organization Chart) ทัง้หมด 

BOD      

 
4.2 นโยบายผลตอบแทน/นโยบายก าหนดอตัราจา้ง/นโยบายสวสัดกิาร
พนกังาน (โดยภาพรวม) 

BOD 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในรปูแบบ

คา่เบีย้ประชุม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 

วงเงิน 500,000 
 

400,000 
 

400,000 

คณะกรรมการบริษทั 
     คา่เบีย้ประชุมประธานกรรมการบรษิทั 
     คา่เบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั 

 
20,000 บาทต่อครัง้ 
12,000 บาทต่อครัง้ 

 
12,000 บาทต่อครัง้ 
10,000 บาทต่อครัง้ 

 
12,000 บาทต่อครัง้ 
10,000 บาทต่อครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
20,000 บาทต่อครัง้ 
12,000 บาทต่อครัง้ 

 
12,000 บาทต่อครัง้ 
10,000 บาทต่อครัง้ 

 
12,000 บาทต่อครัง้ 
10,000 บาทต่อครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     คา่เบีย้ประชุมประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
     คา่เบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
20,000 บาทต่อครัง้ 
12,000 บาทต่อครัง้ 

 
12,000 บาทต่อครัง้ 
10,000 บาทต่อครัง้ 

 
12,000 บาทต่อครัง้ 
10,000 บาทต่อครัง้ 

หมำยเหตุ – กรรมกำรทีเ่ป็นพนกังำนประจ ำบรษิทัจะไม่ไดร้บัคำ่เบี้ยประชุม
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โดยในปี 2562  - 2563 มรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ดงันี้ 

 หน่วย: ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  หมายเหตุ  :  ในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 6 ครัง้ การประชุมวาระพเิศษ 2 ครัง้ และประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 รวมเป็นการประชุมทัง้สิน้ 9 ครัง้ 

1. รศ.นพ. นิยม      ละออปักษณิ     ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563) 
2. นายอ านาจ        ประสทิธิด์ ารง    ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั (มผีลตัง้แต่ 1 มกราคม 2563) 
3.  *พล.ต. วสนัต ์  ทพัวงศ ์          ไมป่ระสงคจ์ะรบัต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจากตดิภารกจิจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ) (มผีลตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2563) 
4. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั     ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ แทน รศ.นพ.นิยม  ละออปักษณิ (มผีลตัง้แต่ วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563) 
5. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั     ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ แทน น.ส.ทวิาพร  กณัฑาสุวรรณ  (มผีลตัง้แต่ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563) 
6. นายธบิด ี มงัคะล ี        ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั แทน นายอ านาจ  ประสทิธิด์ ารง (มผีลตัง้แต่ วนัที ่7 มกราคม 2563) 
7. น.ส.รชันีพร มกราวุธ     ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการใหญ่สายบญัชกีารเงนิ แทน นายวชิยั  เบญจพลาพร (มผีลตัง้แต่ วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563) 
8. น.ส.สนุทร ี น้อยนารถ     ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการใหญ่สายการตลาด (มผีลตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2563) 
9. น.ส.ทวิาพร กณัฑาสุวรรณ ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ (มผีลตัง้แต่ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563) 

 
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
รศ.นพ. นิยม ละออปักษณิ 5/5 - - - - - 
ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์  5/5 8/8 - - - - 
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กจิ 5/5 8/8 - - 1/1 3/3 

นายอ านาจ ประสทิธิด์ ารง 5/5 - - - - - 
นางสาว ทวิาพร กณัฑาสุวรรณ 5/5 7/8 4/4 3/4 - - 
พล.ต. วสนัต ์ ทพัวงศ/์ 4/5 1/8 3/4 0/4 1/1 1/3 
นายวโรกาส ตาปสนนัทน์ 5/5 8/8 4/4 4/4 1/1 3/3 
ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั - 6/8 - 3/4 - - 
นายธบิด ี มงัคะล ี - 7/8 - - - - 
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ในปี 2562 และ 2563 มคีา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในรปูแบบคา่เบีย้ประชุม ดงันี้ 

                                                                                                                                                                                                                                                          หน่วย: บำท 

 
กรรมการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

คณะกรรมการ
บริษทั 

 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการ

บริษทั 

 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. รศ.นพ. นิยม ละออปักษณิ 60,000 - - - - - 

2. นางสาวทวิาพร กณัฑาสวุรรณ 50,000 48,000 - 78,000 34,000 - 

3. พล.ต. วสนัต ์ ทพัวงศ ์ 40,000 30,000 12,000 10,000 - 12,000 

4. นายวโรกาส ตาปสนนัทน์ 50,000 40,000 10,000 90,000 46,000 30,000 

5. ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั - - - 112,000 60,000 - 

6. นายธบิด ี มงัคะล ี - - - 68,000 - - 

รวม  200,000 118,000 22,000 358,000 140,000 42,000 

  

 ค่าตอบแทนอ่ืน     -ไมม่-ี 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัในรปูแบบเงนิเดอืน โบนสั และคา่ตอบแทนอื่นๆ เชน่ เงนิสมทบประกนัสงัคม 
เป็นตน้ 

ประเภท ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนผูบ้รหิาร 5 ท่าน 5 ท่าน 
คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร  12.21 ลา้นบาท 12.48 ลา้นบาท 

 

1. จ านวนบคุลากร 

จ านวนบุคลากรเฉลีย่ในปี 2562 - 2563 บรษิทัมพีนักงานทัง้สิน้จ านวน 351 คน  321 คน และ 247 คน ตามล าดบั โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

 

     ประเภท 
จ านวนคน 

ปี 2562 ปี 2563 

1. ฝ่ายการแพทย ์พยาบาล และสาขา 
2. ฝ่ายการตลาด 
3. ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
4. ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 

 
236 
32 
29 
24 

 
175 
24 
28 
20 

รวมทัง้ส้ิน 321 247 

 

เน่ืองจากในการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพและบรกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ บรษิทัมกีารใชบุ้คลากรวชิาเฉพาะทางและเจา้หน้าที่
ปฎบิตักิารทัว่ไปทีเ่ป็นบุคลากรประจ าและชัว่คราว ในการออกหน่วยปฏบิตักิารนอกสถานที ่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ล าดบั ต าแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2563 

ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 
1 แพทย ์ 5 442 6 360 

2 พยาบาล 4 509 5 421 

3 เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร 10 1 9 - 

4 เทคนิคการแพทย ์ 6 108 8 153 

5 เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารทัว่ไป  116 59 20 215 

 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

คา่ตอบแทนพนักงานในปี 2561 - 2563 คดิเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 78.10 ลา้นบาท , 91.65 ลา้นบาท และ 75.30 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่คา่ตอบแทนดงักล่าว เชน่ เงนิเดอืน โบนัส คา่ต าแหน่ง เงนิสมทบประกนัสงัคม และค่าตอบแทนอื่นๆ 

คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงานบรษิทัฯ  ทีช่ดัเจนและ
เป็นรปูธรรม สอดคลอ้งกบัผลประกอบการขององคก์รและเชือ่มโยงผลการปฏบิตังิานของพนกังาน ดงันี้ 
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▪ ผลตอบแทนระยะสัน้  บรษิทัฯ ไดก้ าหนดการจ่ายผลตอบแทนทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอตัราการจ่าย
ทัว่ไปขององคกืรอื่นทีอ่ยู่ในธุรกจิเดยีวกนัเพื่อรกัษาและเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัดา้นทรพัยากรบุคคลใหก้บั
องคืกร นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้ก าหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน เพื่อจงูใจใหพ้นกังานปฏบิตังิานใหไ้ดต้ามเป้าหมายขององคกืรในปีนัน้ๆ 

▪ ผลตอบแทนระยะยาว  บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรกัษาและสรา้งแรงจูงใจพนักงานในการปฏบิตังิานให้
องคก์รด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตทีว่างแผนไวใ้นระยะยาว เช่น แนวทางการขึน้ค่าจา้งประจ าปี เงนิค่ าครองชพี 
เงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ เป็นตน้ 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนปรบัปรุงการจ่ายค่าตอบแทนใหส้อดคล้องกบัปัจจยัต่างๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ ค่า
ครองชพี และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกจิประเภทเดยีวกนั ตลอดจนผลประกอบการของบรษิทัฯ ทุกๆ ปี และการ
จ่ายโบนัสจะพจิารณาจ่ายจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในแต่ละปี รวมทัง้ผลงานระดบับุคคล พนักงานของบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและเบี้ยงเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวสัดกิาร เงนิประจ าปี และเงนิช่วยเหลอืต่างๆ 
รวมถงึเงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี โดยพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไดร้บัสวสัดกิารอื่นๆ เช่น การ
หยุดพกัผ่อนประจ าปี การลาคลอดบุตร การลาเพือ่รบัราชการทหารในการเรยีกพลไม่เกนิ 60 วนั เป็นตน้ 
 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

      บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 กบักองทุนส ารอง เลีย้งชพี 
วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนักงานท างานกบับรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยในระยะยาว  
 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

      บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดใ้หค้่าตอบแทนอื่นในรปูของสวสัดกิารตดัชุดยนูิฟอรม์ และตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนักงาน
เป็นประจ าทุกๆ ปี 
 

นโยบายการพฒันาพนักงาน 

บรษิทัมกีารจดัฝึกอบรมพนักงานเพื่อพฒันาศกัยภาพ ความรู ้และความช านาญของพนักงาน เพื่อพฒันาความสามารถ ให้
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิลมากขึน้ โดยจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในองคก์รจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในองคก์ร 
เชญิผูเ้ชีย่วชาญมาจดัฝึกอบรมในบรษิทั รวมทัง้สง่พนักงานไปอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีร่บัผดิชอบและกลบัมา
ถ่ายทอดใหก้บัพนักงานคนอื่น โดยมุ่งเน้นในการพฒันาความสามารถของพนักงานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการด าเนินงานใน
อนาคตของบรษิทั นอกจากนัน้ในการจดัฝึกอบรมยงัใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดบัในแต่ละ
ฝ่าย และจะค านึงถึงการจดัการฝึกอบรมให้มคีวามเหมาะสมกบัมาตรฐานวชิาชพีของงานในแต่ละสายวชิาชพี โดยบรษิัทฯ ได้
ก าหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งผา่นการฝึกอบรมไมต่ ่ากวา่ 6 ชัว่โมง / คน / ปี 
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ทัง้นี้จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ต่อพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ปี 2563 ซึง่เป็นไปตามนโยบายมีบ่รษิทัฯ 
ก าหนดไว ้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

ปี ชัว่โมง / คน / ปี 

2561 12.00 

2562 19.93 

2563 9.95 

  

 นอกจากนี้สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน หรอือตัราการเจบ็ป่วยจากการท างานของพนักงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ปี ร้อยละ 

2561 0.00 

2562 0.00 

2563 0.00 
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สรปุข้อสนเทศบริษทัจดทะเบียน 

IMH บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลัแคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 

บริการ 
Mai 
CG Report :  

การก ากบัดแูลกิจการ 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
  

คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่ว่าการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นส่วนส าคญัในการ
ทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร จงึไดม้ความุง่มัน่ในการบรหิารงาน ยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีน
การด าเนินงานของบรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานถอืปฏบิตั ิ

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการจากองคก์รต่างๆ ดงันี้ 
1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจ าปี 2563 ได้คะแนน 81 คะแนน อยู่ในระดับ              
ดมีาก (Very Good) (คะแนนอยูใ่นช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

2. บรษิทัฯ ไดค้ะแนนประเมนิ 97 คะแนน จากผลประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน และมกีารทบทวนเป็นระยะ โดย
มคีณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีช่่วยก ากบัดูแลและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ด าเนินกจิการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
และพฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ใหม้ธีรรมาภบิาลและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึดูแลเรื่องนโยบาย
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหส้อดคลองกบักลยุทธ์
ของบรษิทัฯ และแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัฯ ได้มี
การทบทวนปรบัปรุงแกไ้ขหลกัการก ากบัดแูลกจิการและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งโดยแบ่งหมวดหมูเ่นื้อหาใหช้ดัเจนครอบคลุม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีส่ าคญั และบรษิทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่นโยบายก ากบัดูกจิการ และแนวปฏบิตัผิ่านเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ ที ่www.intermedthai.com ในหวัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจสามารถศกึษาและดาวน์โหลดได้ 
โดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 8 หมวดหลกั ดงันี้ 

1. ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณคา่ใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนื 
2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5. ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
6. ดแูลใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
7. รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนุนการมสี่วนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

หมวดท่ี 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้ือหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้น
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับรษิทั รวมทัง้การอุทศิเวลาและความพยายามในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษิทั มคีณะกรรมการทีเ่ขม้แขง็ โดยมสีาระส าคญัส าหรบัแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่ง

ผูบ้รหิารจากองคก์รต่างๆ จงึสามารถน าประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทศิทางการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบตดิตาม
ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
ปัจจุบนับรษิัทมกีรรมการทัง้สิ้นจ านวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสรา้งกรรมการดงักล่าวจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลใน
การออกเสยีงเพื่อพจิารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัมกีรรมการบรหิารทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูก้ าหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไป
อยา่งคล่องตวั  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทมกีรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทัมกีรรมการทัง้สิน้ 3 ท่าน เพือ่ท าหน้าทีส่รรหาบุคคลากรทีเ่หมาะสม
มาด ารงต าแหน่ง พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. คณะท างานบรหิารความเสี่ยง บรษิัทมกีรรมการและผู้บรหิารทัง้สิ้น 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั  

 

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 2.1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

บรษิทัก าหนดใหก้รรมการบรษิทั ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเขา้ใจและทราบถงึบทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมติ
ประชุมดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุ้นเป็นสาคญั ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้
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ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2.2 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว เพือ่เป็นแนวทางปฎบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้าตรฐานและถูกตอ้ง  

2.3 จรรยาบรรณธรุกจิ  

บรษิทัไดจ้ดัท าจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน
บรษิทัเนื่องจากจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิง่ส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ เพื่อเป็นคู่มอืการด าเนินกจิการของพนักงานทุก
คนในบริษัทและแนวปฏิบตัิที่ถูกต้องส าหรบัการท างาน อีกทัง้ป้องกันการกระท าเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการ
ด าเนินงานและชือ่เสยีงของบรษิทั 

2.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกนั
ของบรษิทั และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งว่าผู้บรหิารและผู้มสี่วนได้เสยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการ
ดงักล่าวโดยคณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าคญัของบรษิทั รวมถงึปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชโีดยเครง่รดั 

นอกจากนี้ บรษิทัจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัช ีหรอืผู้เชี่ยวชาญอสิระ แล้วแต่กรณีพจิารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2.5 ระบบการควบคุมภายใน 
 

  บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึไดม้กีารก าหนด
ขอบเขตหน้าทีแ่ละอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์
มากที่สุด และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบในการอนุมตัิ การบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และการ
จดัเกบ็ดูแลทรพัยส์นิออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยงัมกีารควบคุม
ภายในเกี่ยวกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัจดัให้มรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผู้บรหิารสายงานที่รบัผดิชอบ โดยส านัก
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.6   นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง  

2.6.1 ทุกฝ่ายมหีน้าทีร่บัผดิชอบ จดัท าตารางการประเมนิความเสีย่ง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง รวมทัง้จดัท ารายงาน
ทีเ่กีย่วกบัความเสีย่ง ตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัถอืปฏบิตั ิ

2.6.2 การบ่งชี ้และควบคุมความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงคจ์ะถูกจดัท าอย่างเป็นระบบเพื่อใหค้วามเสีย่งอยู่ใน
ระดบัทีบ่รษิทั ยอมรบัได ้ 
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2.6.3 ในการพจิารณาว่าความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งที่ยอมรบัได้ เช่น ในกรณีที่ความเสีย่งนัน้มตี้นทุนในการจดัการ
ความเสีย่งสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รบั หรอืไม่คุ้มค่าส าหรบัค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจดัการหรอื
ป้องกนัความเสีย่ง หรอืเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัคอื มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมส่ามารถควบคุมได ้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  

2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรอืรบัทราบความเสีย่งที่อาจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัจะต้องรายงานความเสีย่งนัน้ให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งรบัทราบทนัทเีพือ่ด าเนินการจดัการต่อไป  

2.6.5 การปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งนี้ตอ้งปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัและต่อเนื่องภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
ฝ่ายบรหิารของบรษิทั  

2.6.6 ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัโดยพนักงานทุกระดบัในบรษิทัมสี่วนร่วม และมกีารจดัการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั  

2.6.7 ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งทีม่กีารทบทวนและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ โดยใหก้ารบรหิาร
ความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึงของการด าเนินงานตามปกต ิ 

2.7 ช่องทางการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing)   

 คณะกรรมการจดัให้มแีนวทางด าเนินการที่ชดัเจนกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรอืผู้มสี่วนได้เสยีผ่านทาง 
เวบ็ไซตห์รอืรายงานตรงต่อบรษิทัโดยใหแ้จง้เบาะแสผา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรษิทั 
เพือ่สัง่การใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการทีบ่รษิทัก าหนดไว ้โดยม ี3 ช่องทาง ดงัต่อไปนี้ 

2.7.1 ช่องทางไปรษณีย ์
 ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั 
 หมูบ่า้นสวนปรญิสริ ิเลขที ่357/38 ซอยนวมนิทร ์111 แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุ่ม จงัหวดักรุงเทพฯ 10230  

2.7.2 ช่องทางไปรษณียอ์เิลคทรอนิกส ์(E-Mail) 
 thanavath.p@intermedthai.com  ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.7.3 ช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (Website ของบรษิทั) 
 http://www.intermedthai.com โดยกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ในหวัขอ้ “รบัเรื่องร้องเรยีนบรษิัท” 
(Receiving a complaint) 

•  บรษิทัฯ จะด าเนินการอย่างยุตธิรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หากเป็นพนักงาน บรษิทัฯ จะไม่มกีารปรบัเปลีย่นต าแหน่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบ สถานทีท่ างาน พกังาน ขม่ขู ่คุกคาม เลกิจา้ง หรอืการกระท าอื่นใดที่เป็นการไม่ยุตธิรรม ต่อผูแ้จง้เบาะแส 
และหากเป็นลูกคา้หรอืบุคคลภายนอก บรษิทัฯ จะพจิารณาดว้ยความโปร่งใสโดยปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทยีมและเสมอภาคเพือ่ใหผู้แ้จง้เบาะแสไวว้างใจ และเชือ่มัน่ในกระบวนการตรวจสอบทีเ่ป็นธรรม 

•  ผูแ้จง้เบาะแสทีไ่ม่ไดม้เีจตนาสุจรติในการรายงาน และ/หรอืต่อมาพสิูจน์ไดว้่าเป็นการกระท าทีต่ ัง้ใจใหเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืรายงานไม่ถูกตอ้ง หากเป็นพนักงานจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัยตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทัฯ หากเป็น
ลกูคา้หรอืบุคคลภายนอก ซึง่ท าใหบ้รษิทั ไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัจะพจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย  

•   บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการายงานไวเ้ป็นความลบั เชน่ ชือ่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืเนื้อหาสาระ ของเรือ่งทีร่ายงาน 
ยกเว้นแต่มกีารขอขอ้มูลเพิม่ หรอืมกีารร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ จะแจ้งให้ผู้แจง้เบาะแสรบัทราบ
ก่อนทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู 

mailto:thanavath.p@intermedthai.com%20%20ประธาน
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•  ผูร้บัแจง้เบาะแสจะพจิารณาเรื่องทแีจง้ว่าจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสอบสวนหรอืไม่ โดยค านึงถงึหลกัความยุตธิรรม และสุจรติ และ
หากมกีารสอบสวนจะแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ เวน้แต่เป็นกรณีการแจง้เบาะแสโดยไมแ่สดงตวัตน 

•  ในกรณีที่ผู้ร ับแจ้งเบาะแสเห็นควรให้มีการสอบสวน ให้จัดให้มีคณะท างานสอบสวนโดยก าหนดให้ตัวแทนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผู้ด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยในสายงานต่างๆ
ของบรษิทัตามโครงสรา้งผงัองคก์รทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีจ่ะท าการสอบสวนเขา้เป็นคณะท างานสอบสวนตามทีป่ระธาน
คณะท างานสอบสวนเหน็สมควรแลว้แต่กรณี 

•  คณะท างานจะแจง้ผลการสอบสวนใหก้บัผูแ้จง้เบาะแสทราบ เวน้แต่เป็นกรณีการแจง้เบาะแสโดยไมแ่สดงตวัตน 

•  ในกรณีที ่ผลการสอบสวนไดร้บัการยนืยนัว่าเป็นความจรงิ บรษิทัฯ จะก าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขใหท้นัท่วงท ี
และหากจ าเป็น บรษิทัฯ จะด าเนินการลงโทษกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืด าเนินการรายงานใหห้น่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัทราบ 

•  ขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากผูแ้จง้เบาะแส และหลกัฐานอื่น/สิง่ทีต่รวจพบ/ผลการสอบสวน จะเกบ็ไวเ้ป็นเอกสารความลบัที่
เลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.8 รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล โดย
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ าปี 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

3.1 บรษิทัจดัใหม้กีารก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า โดยก าหนดใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่า 
4 ครัง้ต่อปี และตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมปีระชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น และแจง้ให้
กรรมการบรษิทัแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว พรอ้มวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อใหก้รรมการบรษิทัสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้รวมถงึมเีวลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาศกึษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
 

โดยในปี 2563 ไดม้กีารก าหนดตารางประชุมกรรมการประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า  
 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุ้น 
ครัง้ท่ี วนัท่ี 
1/2563 7 มกราคม 2563 
2/2563 3 กุมภาพนัธ ์2563 
3/2563 21 กุมภาพนัธ ์2563 

ประชุมผูถ้อืหุน้ 23 เมษายน 2563 
4/2563 14 พฤษภาคม 2563 
5/2563 24 มถิุนายน 2563 
6/2563 13 สงิหาคม 2563 
7/2563 13 พฤศจกิายน 2563 
8/2563 23 ธนัวาคม 2563 

หมายเหต ุ :  ก าหนดการประชุมดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและเหมาะสม 
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3.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 

3.3 มตทิัง้ปวงของทีป่ระชุมคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุม 
กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่อง ใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาด 

3.4 กรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัฯ ท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรอื
โดยออ้ม หรอืผูถ้อืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

3.5 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกัน
พจิารณาการเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามความส าคญัและจ าเป็น โดยใหแ้น่ใจว่าเรื่องที่
ส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเขา้สูว่าระการประชุม  

3.6 ประธานกรรมการบรษิทัมกีารจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการบรษิทั
จะอภปิรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ และกรรมการ
บรษิทัทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรือ่งทีน่ าสู่ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ  

3.7 คณะกรรมการบรษิทั สนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ โดยตรง 

3.8 คณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เติม ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เลขานุการ
บรษิทั หรอืผูบ้รหิารอื่นหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนดไว้ 
 

 

4. ค่าตอบแทน 
4.1 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัจดัอยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นบรษิทัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีง

กนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความ
รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ในระดบัที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีข่องกรรมการทีต่อ้งปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม
ต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว 
สอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทั  
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5. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบ

การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เชน่ กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิาร เป็น
ตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และใหค้วามรู ้มกีารกระท าเป็นการภายในบรษิทั หรอื
ใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

การอบรม สมัมนา ส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร ประจ าปี 2563 

ช่ือกรรมการ / ผูบ้ริหาร หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัอบรม 

ดร. สทิธวิตัน์     ก ากดัวงษ์ • หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นองคค์วามรูแ้ละ
ความร่วมมอืทางธุรกจิ (TEPCIAN) รุน่ที ่1 

• มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

นพ. ณรงคพ์ล    หา้วเจรญิ • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดบับรหิาร 

• สมาคมส่งเสรมิความปลอดภยัอนามยัในการ
ท างาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นอกจากการเขา้อบรมสมัมนาในปี 2563 ขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการอบรมและสมัมนาของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 4 รายแรกของบรษิทัฯ ไวใ้นขอ้มลูประวตักิรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

6.   นโยบายการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสงูสุด 
บรษิทัฯ มแีผนการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารทีส่ าคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมแีผนสบืทอดต าแหน่งทีค่รอบคลุม
ต าแหน่ง ดงันี้ 

1. ระดบั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งได ้บรษิทัฯ จะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกล้เคยีง หรอืระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมกีาร
สรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิัทฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผูส้รรหา เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

2. ระดบัผูบ้รหิาร 

เมื่อต าแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งได ้บรษิทัฯ จะมนี าเสนอทายาทผูส้บืทอดต าแหน่งทีค่ดัเลอืกไวเ้สนอต่อคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ การวางแผน
การสบืทอดต าแหน่งของบรษิทัฯ ระดบัผูบ้รหิารมกีระบวนการ ดงันี้ 
1.  วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ในด้านกลยุทธ์บรษิัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการ
ขยายตวั 
2.  ประเมนิความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
3.  ก าหนดแผนสรา้งความพรอ้มของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรอืสรรหาพนกังานเพือ่เตรยีมทดแทนคนทีอ่อก 
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4.  สรา้งแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไวไ้ด้
ล่วงหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 
5.  ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพ และทศันคตทิีพ่งึปรารถนาของพนักงาน
ในต าแหน่งนัน้ๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 
6.  คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนกังานเพือ่พจิารณาความเหมาะสม 
7.  ใชเ้ครือ่งมอืทดสอบและประเมนิบุคลากรเพือ่วเิคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 
8.  ระบุทายาทผูส้บืทอดต าแหน่ง จากการประเมนิและวเิคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ตอ้งมกีารแจง้ใหพ้นักงาน
ทราบล่วงหน้า เพือ่เตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และก าหนดหาทายาทส ารอง 
9.  พฒันาและประเมนิพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมพีฒันาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวงัไดจ้รงิ 
หากไมเ่ป็นตามคาดหมายการเปลีย่นตวัยอ่มสามารถท าได ้
 
7.  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กบักรรมการ 
 บรษิทัฯ ก าหนดให้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยจดัให้มคีู่มอืกรรมการ 
เอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ อาทเิชน่ โครงสรา้งองคก์ร กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบยีบตางๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการแนะน าธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิทัเป็นผูแ้นะน ากรรมการใหม่ใหท้ราบถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่ทัง้หมด 2 ท่าน ดงันี้ 

1.  ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั  ประธานคณะกรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
     กรรมการอสิระ 
2.  นายธบิด ี  มงัคะล ี  กรรมการบรษิทั / ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

8.   การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั  
 

 ส าหรบัการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัไม่ไดผ้่านการสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งจะพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ยงัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒทิีม่พีืน้ฐานและความ
เชีย่วชาญจากหลากหลายดา้นซึ่งจะส่งผลดตี่อการด าเนินงานของบรษิทั ในการใหค้ าแนะน า ขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ใน
มุมมองของผู้ทีม่ปีระสบการณ์ตรง มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส 
และมคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ จากนัน้จงึน ารายชือ่เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 

ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบรษิทัจะกระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรม

การทัง้หมด ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร การแต่งตัง้กรรมการนัน้ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 
1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
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2) ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละหลายคน 
ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่ตีามขอ้ 1.1 
ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ช้เสยีงขา้งมาก บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา 
เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคล
ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน
ซึ่งกรรมการอสิระถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทั และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย และใหม้คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่มอียู่
ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลากหรอืตกลงกนัใน
คณะกรรมการว่าผูใ้ดจะออก และปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในขอ้นี้อาจได้รบัเลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะมเีหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะ 

4. อยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู ่

5. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
หุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1.  คณะกรรมการมอี านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและด าเนินกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทั 
2.  จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3.  ด าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิและการสอบ
บญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
4.  จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ
แลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ
5.  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ งบประมาณของกลุ่มบรษิทั รวมถงึควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของกลุ่มบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั เท่าทีไ่ม่
ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น  
6.  พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกจิ ของบรษิทัทีเ่สนอโดยฝ่าย
บรหิาร 
7.  ตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 
8.  พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบัดูแลใหม้ี
ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 
9.  พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
คณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องบุคคลดงักล่าว 

 ทัง้นี้  การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

10.  จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ
11.  คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิัตกิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท า
ขึน้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3  คน โดยมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ซึง่มนีิยามความเป็นอสิระของกรรมการอสิระ ดงันี้ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม               

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหล้กัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิใหร้วมถงึรายการประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่ รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
11. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 
 

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอยา่งน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดยทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 
และมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับญัชหีรอืการเงนิ 

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. สอบทานใหม้กีารบรหิารจดัการและปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ตามทีก่ าหนด 

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจทีจ่ะขอความเหน็ที่เป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจ าเป็น
ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษิทั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง เมือ่ 

2.1 ครบวาระ 
2.2 ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด หรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผดิด้วย

ความประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
2.5 เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
2.6 ตาย 
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2.7 ลาออก 
2.8 เป็นบุคคลลม้ละลาย 

3. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีาร
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบมาแทนต าแหน่ง 

5. กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบรษิัทเลอืกกรรมการที่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัทีเ่หมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอกี 1 คน 

การประชุม 

1.  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยกรรมการตอ้งมาประชุมดว้ยตนเองในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูบ้รหิารสงูสุดของกลุ่มบรหิารความเสีย่ง ฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัช ี
หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในวาระการประชุมนัน้ๆเขา้ร่วมประชุมและขอขอ้มูลตามความจ าเป็นและความเหมาะสมวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัท าขึ้นและน าเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะก รรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

อ านาจ 

มอี านาจในการเชญิฝ่ายบรหิารหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัมาร่วมประชุมชีแ้จง ใหค้วามเหน็ หรอืจดัสง่ เอกสารทีร่อ้ง
ขอตามความจ าเป็น 
1.  พจิารณาและอนุมตักิารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชพีรอ้มทัง้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อขอรบัการแต่งตัง้จาก
ทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชเีป็นประจ าทุกปี 
2.  รบัทราบการปฏบิตังิานอื่นทีม่ใิช่งานสอบบญัช ีพรอ้มค่าตอบแทนจากงานดงักล่าว เพื่อพจิารณามใิหผู้ส้อบบญัชขีาด
ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
3.  พจิารณาตดัสนิใจในกรณีทีฝ่่ายบรหิารและผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ไม่ตรงกนัเกีย่วกบัรายงายทางการเงนิ หรอืมขีอ้จ ากดั
ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
4.  สอบทานขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการก ากบัดูแล รายการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.  พจิารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพจิารณาความดีความชอบของ
ผูบ้รหิารสงูสดุของส านักตรวจสอบภายใน ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอ 
6.  พจิารณารายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกบัฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับ
นโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 
7.  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่เหมาะสม 
8.  ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพือ่ประชุมหารอื โดยไมม่ฝ่ีายจดัการร่วมดว้ยอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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9.  รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัใหด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขในรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทุจรติ 
หรือรายการที่มคีวามบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มกีารไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มี
สาระส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร   
 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 4 คน และตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 
3 คน โดยการแต่งตัง้กรรมการบรหิารนัน้ ใหผู้ป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูเ้ลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 
1.    ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะ

ต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการบรหิารแทนในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
คราวถดัไป โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
กรรมการบรษิทั 

2.    ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อาจลงมตใิหก้รรมการบรหิารคนใดออกจากต าแหน่งไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนกรรมการบรษิทัทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

3.    ให้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระยงัคงต้องอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีง
เท่าทีจ่ าเป็นจนกวา่จะมกีรรมการคนใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุ้น มตคิณะกรรมการ

บรษิทั ดว้ยความสุจรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
บรหิารอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2. มีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่การอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบรษิทั 
2.2 งบประมาณประจ าปีของบรษิทั 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจดัการน าไปถอื

ปฏบิตัใินการปฏบิตังิาน 
2.4   โครงสรา้งอตัราค่าจา้ง สวสัดกิารของพนกังาน เพือ่ตอบแทนการท างานใหก้บัพนักงานอยา่งเหมาะสม 

3. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน 

คา่ตอบแทน เงนิโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทัตัง้แต่ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงไป 
5. มีอ านาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศโดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงนิในภาพรวม 
6. มอี านาจหน้าที่กระท าเกี่ยวกบัเรื่องดงัต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้  

6.1 ควบคุมและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

6.2 มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 103 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

6.3 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์
ต่อบรษิทั 

6.4 อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
6.5 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆไป 

6.6 อ านาจอนุมตัอิื่นๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตั ิทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะท างานบริหารความเส่ียง  
1. คณะท างานบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้โดยกรรมการบรษิทั 
2. คณะท างานบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คน ทัง้นี้ก าหนดใหค้ณะท างานบรหิาร

ความเสีย่งทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้คดัเลอืกเป็นสมาชกิ 1 ท่าน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
3. ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่งคดัเลอืกสมาชกิ 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
4. คณะท างานบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะท างานบรหิารความเสีย่งทีพ่น้ต าแหน่ง

ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้
5. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ การพน้จากต าแหน่งเมือ่ เสยีชวีติ ลาออก หรอืขาดคุณสมบตั ิ
6. ในกรณีที่ต าแหน่งท างานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยง

คดัเลอืกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้มาด ารงต าแหน่งแทนเท่ากบัระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งต่างๆทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทัอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
2. ก าหนดแผนการจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใิน

ส่วนงานต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ 
3. ก าหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิการตามความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัเิป็นเกณฑใ์น

การปฏบิตังิาน ในสถาการณ์ตามความเสีย่งแต่ละประเภท 
4. ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจวา่มาตราการดงักล่าวมกีารสือ่สารอยา่งทัว่ถงึ และพนกังานไดป้ฏบิตัติามมาตรการเหล่านัน้ 
5. จดัให้มกีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการ

ส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 
6. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายโดยรวมของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ 

ทีส่ าคญั 
 

 

การประชุม 
1.  คณะท างานบรหิารความเสีย่งจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ แลว้แต่ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
2.  เลขานุการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการประชุม ได้แก่ การ
จดัเตรยีมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถงึการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กบั
คณะท างานบรหิารความเสีย่งทุกท่าน ในระยะเวลาทีเ่พยีงพอก่อนวนัประชุม และต้องจดัท ารายงานการประชุมส่งให้กบั
คณะท างานบรหิารความเสีย่งทุกท่านภายใน 30 วนัท าการหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 
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3.  ในการประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งจะตอ้งมคีณะท างานเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งจงึจะครบองคป์ระชุม 
4.  มตทิีป่ระชุมของคณะท างานบรหิารความเสีย่งจะถอืตามเสยีงขา้งมากของคณะท างานทีเ่ขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้คณะท างาน
มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมต ิ
 

การรายงาน 
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 
 
 

ท่ีปรึกษา 
 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง สามารถขอรบัค าปรกึษาจากคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสมเป็นกรณี 
 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยประกอบดว้ย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทัง้นี้ให้
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ขึ้นเป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ดา้นการสรรหา 
1.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ้แต่กรณี 
2.  พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนกรรมการบรษิทัที่ครบวาระ และ/หรอื เมื่อมี
ต าแหน่งวา่งลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ 
3.  พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4.  ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 
1.  จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2.  ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล โดย
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพือ่ขออนุมตั ิ
3.  รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรือ่งคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 
และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4.  รายงานโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
5.  ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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โดยฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงาน หรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 

ความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯโดยตรงตามหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายและคณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิัทฯต่อ
บุคคลภายนอก 
 
การประชุม 
1.  จดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
ผูท้ีเ่หน็สมควรมารว่มประชุมใหค้วามเหน็หรอืสง่เอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
2.  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทุกครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมดทีม่อียู่ใน
ต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถอืวา่ครบองคป์ระชุม 
3.  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีม่สี่วนไดเ้สยี ในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
ยกเวน้กรณีการพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะ 
4.  ในการออกเสยีงกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนลงมต ิโดยมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใชค้ะแนนเสยีง
ขา้งมากเป็นเกณฑใ์นกรณีทีก่ารลงมตโิดยมเีสยีงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมสีทิธอิอกเสยีง
อกี 1 เสยีง เพือ่เป็นการชีข้าด 
 
การรายงาน 

รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 
และจดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และลง
นามโดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
1.  คณะท างานก ากบัดูแลกจิการประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการ
อสิระ โดยประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2.  คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะท างานก ากบัดแูลกจิการทีพ่น้ต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ อกีได ้
3.  กรณีทีต่ าแหน่งคณะท างานก ากบัดแูลกจิการวา่งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระตามขอ้ 2.2 ไดแ้ก่ การ
พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ เพือ่ใหค้ณะท างานก ากบัดแูลกจิการมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นคณะท างานก ากบัดแูลกจิการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยูข่องบุคคลซึง่ตนเขา้มาแทน 
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ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
1. พจิารณาน าเสนอแนวนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) และจรยิธรรมธุรกจิ (Code 

of Business Ethics) ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์ร
ทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรยิธรรมธุรกจิ เพือ่พฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั สูม่าตรฐานสากล 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
 

 

ความรบัผิดชอบ 
 คณะท างานก ากบัดูแลกจิการมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัฯต่อบุคคลภายนอก 
 

การประชุม 
1.  จดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมารว่มประชุมใหค้วามเหน็หรอืส่งเอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
2.  ในการประชุมคณะท างานก ากบัดูแลกจิการทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วย คณะท างานก ากบัดูแลกจิการเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการก ากบัดูแลกจิการทัง้หมดที่มอียู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถอืว่าครบองค์
ประชุม 
3.  คณะท างานก ากบัดแูลกจิการทีม่สี่วนไดเ้สยี ในเรือ่งทีพ่จิารณาเรือ่งใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 
4.  ในการออกเสยีงคณะท างานก ากบัดูแลกจิการลงมต ิโดยมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนนเสยีงขา้งมากเป็น
เกณฑใ์นกรณีทีก่ารลงมตโิดยมเีสยีงเท่ากนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีง เพือ่เป็นการชีข้าด 
 

การรายงาน 
 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และจดัท ารายงาน
ของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการ 
 
องคป์ระกอบและการสรรหาคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ก าหนดให้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมน าเสนอ  
คณะกรรมการบรหิารเป็นรายปี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรบัปีนัน้ๆ โดยค านึงถงึกรอบแนวทางการ
ด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงนิ และผล
ประกอบการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอยา่งน้อย  ปีละ 
1 ครัง้  
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9.  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัจะลงทุนตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กรณีทีเ่หน็
ควร และเหมาะสม บรษิทัจะควบคุมดูแลโดยส่งตวัแทนเขา้เป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ในการบรหิารงาน และ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิัท อย่างเคร่งครดั หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิัท อย่างมนีัยส าคญั จะต้องขออนุมตัิจากที่
ประชุมกรรมการของบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 

10.  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน   
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่ใน

หลกัธรรมาภบิาล ความซื่อสตัยส์ุจรติในการด าเนินธุรกจิ และเพื่อใหแ้น่ใจว่าผูล้งทุนในหลกัทรพัยบ์รษิทัไดร้บัสารสนเทศที่
เชื่อถอืไดอ้ย่างเท่าเทยีมและทนัท่วงท ีบรษิทัจงึไดก้ าหนดระเบยีบการก ากบัการใชข้อ้มูลภายใน และระเบยีบการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์และมุ่งเน้นความโปร่งใสใน
การประกอบธุรกจิ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัที่ไดร้บัทราบขอ้มูล ต้องไม่ใช้ขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัหรอืขอ้มูล

ภายในทีม่สีาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตวัเองและผูอ้ื่น โดยใหห้ลกีเลี่ยง
หรอืงดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 1 เดอืน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 
2 วนัท าการ ภายหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้ 

2. บรษิทัมหีน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบรษิทัให้สาธารณชนรบัทราบโดยทนัทแีละ
อย่างทัว่ถงึ โดยผ่านสื่อและวธิกีารทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัก าหนด และผ่านสื่อ
อื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถงึนักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง
ทันท่วงทีและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศอย่างเขม้งวด เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลข่าวสารทีส่ าคญัถูกเปิดเผย ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูล
ภายในซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อ 

3. สาธารณชน แต่เพยีงผูม้หีน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ เจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
และฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ 

 หากมกีารกระท าทีฝ่่าฝืนระเบยีบปฎบิตัดิงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจะด าเนินการทางวนิัยเพื่อพจิารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังาน เลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือ
ด าเนินคดตีามกฎหมาย   

11.  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 มมีตใิหแ้ต่งตัง้ นายชยัยุทธ  องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
3885 หรอื นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทน์จนี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4563 หรอื นางสาวดรณี  สมก าเนิด ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่5007 หรอื นางสาวจารุณี  น่วมแม่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5596 จากส านักงาน เอ.เอม็.ท.ีแอส
โซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 เนื่องจากเป็นส านักงานที่มคีวามเป็นอิสระ มคีวามน่าเชื่อถอื               
มผีลงานด ีมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีุณสมบตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัเป็นผูส้อบบญัช ีและเป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงนิ 2,430,000 บาท  
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  ทัง้นี้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้สอบบญัชเีดยีวกนักบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัย่อย ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ ไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรอืส่วนไดเ้สยีกบัรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อยา่งใด 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,430,000 บาท 

o ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิ 1,780,000 บาท 
o ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิรวม 650,000 บาท 
o ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ผูส้อบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 
 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
o บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมม่จี่ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น 

 
หมวดท่ี 2   ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนด วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกจิการ รวมไปถงึ ไดจ้ดัท าวสิยัทศัน์ และค่านิยม
ขององคก์ร เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ านึงถงึการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่างๆ ภายในองคก์รอย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้มกีารน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมต่องานในดา้นนัน้ๆ 

• ทางบรษิทัฯ จดัให้มกีารส ารวจความพงึพอใจด้านการบรกิารให้กบัลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่จะน ามาปรบัปรุงเพือ่การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิของบรษิทัฯ  

 
การส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ และถอืว่าการส ารวจความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัในการแขง่ขนั ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร โดยบรษิทัฯ 
จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อน าผลทีไ่ดม้าพฒันาและปรบัปรุงการแกไ้ขการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่นอก
จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารพงึพอใจแลว้ ยงัท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะกลบัมาใชบ้รกิารอกี ซึง่ผลส ารวจความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารประจ าปี 2563 พบวา่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (ภาพรวม) อยูท่ีร่อ้ยละ 92.00  
 

• บรษิทัฯ จะมหีวัหน้าฝ่ายตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมอืที่จะใหบ้รกิารกบัลูกค้าก่อนเสมอ 
และทีมงานที่จะไปให้บริการจะต้องมีความช านาญ และความรู้ การบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วน
ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ จะเป็นการบรกิารใหก้บัลูกคา้โดยจะมแีบบประเมนิความพงึพอใจให้กบั
ลูกคา้ทุกครัง้เพื่อทีจ่ะไดน้ ามาปรบัปรุงต่อไปซึง่เป็นทีเ่ชื่อและไวว้างใจของลูกคา้มาโดยตลอด และรกัษามาตรฐาน
ของคุณภาพการใหเบรกิารและการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคญั 

• บรษิทัฯ มุง่มัน่ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดจ้ะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเป็นองค์กรทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนืได ้โดยมคีณะกรรมการบรษิทัเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณและหลกัปฏบิตักิ ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

• คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน และได้จดัท าวสิยัทศัน์ เป้าหมายหลกัของกิจการ และ
คา่นิยมรว่มขององคก์ร อยา่งชดัเจน 
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• คณะกรรมการไดม้กีารจดัท ากลยุทธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัของกจิการ  

• บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมสี่วนร่วมหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีกบักจิการไวช้ดัเจน 

• บรษิทัฯ ไดม้กีารระบุผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของกจิการ ทัง้ภายในภายนอก เรยีบรอ้ยแลว้ 
• บรษิทัฯ ไดร้ะบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เรยีบรอ้ยแลว้ 
• คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ ากบัดูแลในเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ การส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดย
ยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

• เป้าหมายทีก่ าหนด ทางคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิเสมอ 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ ากบัดูแลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ัว่ทัง้

องคก์ร 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ ากบัดูแลในเรื่องจดัทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม รวมไปถงึตาม

กลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี 
 

2.1  การมสี่วนไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-   หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางการคา้
ของบรษิทัเช่นคู่คา้ลูกคา้คู่แขง่หรอืจากโอกาสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นพนักงานบรษิทัในการหาประโยชน์ส่วนตน และใน
เรื่องการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัหรอืการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบรษิทัทีส่่งผลกระทบต่อความรบัผดิชอบและ
หน้าทีต่่อบรษิทั 

-  หา้มพนักงานบรษิทัทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆ ในนามบรษิทัเพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และในกรณีทีม่กีารท าธุรกจิใดกบับรษิทั ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั หรอื
ในนามของนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นักงานมอี านาจด าเนินการในนิตบิุคคลนัน้ พนักงานจะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สยีต่อบรษิทัก่อน
ท าธุรกรรม 

-   คณะกรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัระหวา่งบรษิทัและ
บุคคล หรอืนิติบุคคลที่อาจพจิารณาได้ว่ามคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์สุจรติอย่างมี
เหตุผลและเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

-  กรรมการผูบ้รหิารตอ้งรายงานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

2.2  การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มลูภายใน 

-   กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัทุกระดบัต้องไม่ใชข้อ้มูลภายใน ( Inside Information) ของบรษิทัทีม่สีาระส าคญั
และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทัง่ถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
สารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง 

-  พนกังานบรษิทัทุกระดบัตอ้งรกัษาและไม่เปิดเผยขอ้มลูลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบัพนักงานบรษิทัตอ้งไม่
เปิดเผยความลบัของลูกคา้ทัง้ต่อพนักงานดว้ยกนัและบุคคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเวน้เสยีแต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้
เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์างการฟ้องรอ้งคด ีหรอืคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัอิย่างมลีายลกัษณ์อกัษรใหม้กีาร
เปิดเผย 
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-   หา้มกรรมการผูบ้รหิารพนักงานบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลเปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มูลหรอืความลบัของบรษิทั
ไปยงับุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวัญาตพิีน้่องเพือ่นฝงูเป็นตน้ 

-   การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยผูบ้รหิาร หรอืพนักงานบรษิทัทีม่อี านาจหน้าทีพ่นักงานทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูล
เมื่อถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีต่นไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูลนัน้เพื่อใหก้ารให้
ขอ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

-   ไม่ให้ค าแนะน า หรือชี้น าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่การงานที่ได้รบั
มอบหมายจากบรษิทั 

-   หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีร่บัทราบขอ้มลูภายในและกรรมการบรษิทั ซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทภายใน 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผย งบการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปี หรอื สารสนเทศที่มผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยแ์ก่สาธารณชน และ 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยงบการเงนิและสารสนเทศของบรษิทัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-   กรรมการผูบ้รหิารผูจ้ดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิเมื่อมกีารซื้อ/ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหจ้ดัท า
รายงานการซือ้/ขายนัน้ภายใน 2 วนัท าการต่อเลขานุการบรษิทัเพือ่ปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัต่อไป 

-   กรรมการผูบ้รหิารผูจ้ดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนหรอื
บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการ
บรษิทั 

2.3  การปฎบิตัติ่อลกูคา้ 

-  ใหบ้รกิารต่อลกูคา้ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

-  พนักงานบรษิทัตอ้งทุ่มเทมุ่งมัน่พฒันาบรกิารใหม้คีุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง มรีาคาทีส่มเหตุสมผลทนัต่อ
สถานการณ์ 

-  ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดักรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งตอ้งรบี
แจง้ใหคู้ค่า้และ/หรอืเจา้หนี้ทราบล่วงหน้าเพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

-  พงึรกัษาความลบัของลูกคา้เวน้แต่ลูกคา้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นไปตามกฎหมายรวมทัง้ไม่น า
ขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.4  การปฎบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ 

-   กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังาน ประพฤตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

-   ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติหรอืไมเ่หมาะสม 

-   ไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยหรอืโจมตคีูแ่ขง่โดยปราศจากขอ้มลูอยา่งสมเหตุสมผล 

2.5  การจดัซือ้ จดัหาและการปฎบิตัติ่อคูค่า้ 

-   ในกระบวนการการจดัซือ้จดัหาตอ้งมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบไดโ้ปรง่ใสเป็นธรรม และก่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

-   พนักงานบรษิทัตอ้งจดัซื้อจดัหาสนิคา้และบรกิารโดยค านึงถงึความตอ้งการความคุม้ค่าราคาและคุณภาพมกีารใหข้อ้มูล
แก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทยีมถูกตอ้ง ไมป่กปิดไมม่อีคตไิมเ่ลอืกปฏบิตัติ่อผูค้า้ 
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-    ในการตดิต่อคูค่า้ใหผู้ต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญาการท าสญัญาและการปฏบิตัติามสญัญาไวเ้ป็น
หลกัฐานเผือ่ใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย 

-    ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้ 

-    ปฏบิตัติามขอ้สญัญาอยา่งเครง่ครดัเมื่อพบวา่ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืคู่คา้ไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาหรอืเหตุอื่น
ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ปรกึษาในทนัทแีละหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 

2.6  การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 

-   ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี 

-   มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยการจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมกีาร เปลีย่นแปลงได้
ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานฐานะการเงนิและแผนงานการลงทุนของบรษิทั 

-   จดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการก าหนดทศิทางเป้าหมายทางธุรกจิ
แผนธุรกจิและงบประมาณประจ าปีโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัผูถ้อืหุน้รวมถึงผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็นส าคญั 

-  แถลง และชี้แจ้งสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-   ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อ -
คณะกรรมการผ่านเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม และกลัน่กรองขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อไป 
 

2.7  การปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ 

-   ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้อยา่งเป็นธรรม และไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัเจา้หนี้ 

-   ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้
ทราบล่วงหน้า เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

2.8  ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มชุมชนและสงัคมโดยรวม 

-   รับผิดชอบและยึดมัน่รวมทัง้สนับสนุนทัง้ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมที าเลทีต่ ัง้ในการด าเนินธุรกจิ 

-  ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคมชุมชนและสิง่แวดล้อมเพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ มที าเลมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ที่
ด าเนินการเองและรว่มมอืกบัรฐัและชุมชน 

-  ใหค้วามส าคญัการป้องกนัอุบตัเิหตุ และควบคุมการปล่อยของเสยีของคู่คา้ในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทั ใหอ้ยู่ ในระดบั
คา่มาตรฐานทีย่อมรบัไดแ้ละเป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งง 

-  บรษิทัปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ภายในบรษิทั รวมถงึคู่คา้รวมทัง้การใช้
ทรพัยากร วสัดุหรอือุปกรณ์ต่างๆอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2.9  การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

-   ใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนักงาน และยดึ
มัน่ปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 

-   ไมส่นบัสนุนการใชแ้รงงานอยา่งไมเ่ป็นธรรม การใชแ้รงงานเดก็ แรงงานต่างดา้วทีผ่ดิกฎหมาย 

-  ใหค้วามส าคญัต่อการหลกัการสทิธมินุษยชนของพนักงานทุกระดบั 

-   บรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถงึคุณสมบตัขิองแต่ละต าแหน่ง
งานคุณวุฒทิางการศกึษาประสบการณ์และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็นกบังานและปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนั
ไม่เลอืกปฏิบตัิไม่มขีอ้กีดกนัเรื่องเพศอายุเชื้อชาติศาสนาสถานศึกษาหรอืสถานะอื่นใดที่มไิด้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ปฏบิตังิาน 

-   การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

-   บรษิทัจะรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงานเช่นชวีประวตั ิการศกึษา ประวตัคิรอบครวั ประวตัสิุขภาพ ประวตักิารท างาน 
ฯลฯการเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานจะท าไดต้่อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ 

-   ใหค้า่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

-   จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงานใหพ้นักงานใหม่ทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึสทิธทิีพ่นักงานพงึไดร้บัตาม
การวา่จา้งทีเ่ป็นธรรมจรยิธรรมในดา้นต่างๆ และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 

-  มุง่พฒันาและจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานอยา่งต่อเนื่องเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการท างาน
ของพนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพและส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

-  จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนักงานเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงานออมเงนิระยะยาวไวส้ าหรบัตนเองและครอบครวัเมือ่
ลาออกจากงานเกษยีณอายุทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ 
 

2.10  การใหห้รอืรบัของขวญั 

-   ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัตอ้งไม่เรยีกรบัหรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ
กบับรษิทั 

-   ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัอาจรบัหรอืใหข้องขวญันัน้จะตอ้งไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆของผูร้บั 

-   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรบัของขวญัหรือทรพัย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บงัคบับัญชา
ตามล าดบัขัน้ 

-   การใหห้รอืรบัของขวญัอาจกระท าไดห้ากท าดว้ยความโปร่งใสหรอืท าในทีเ่ปิดเผยหรอืสามารถเปิดเผยได ้

-   ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัสามารถรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิไดเ้พื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั ตามอ านาจอนุมตัิ
ของพนักงานบรษิัทและพึงหลกีเลี่ยงการรบัการเลี้ยงรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืจะเป็นคูค่า้ในอนาคต 
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2.11  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

-   บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอืโปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฏหมายเท่านัน้ 

-   ไม่ใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ของบรษิทัเผยแพร่ขอ้มูลทีไ่ม่เหมาะสมในทางศลีธรรมขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณีหรอื
ละเมดิกฎหมาย 

-   กรณีทีพ่นักงานบรษิทัขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏบิตังิานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบรษิทันัน้พนักงานของ
บรษิทัทีเ่ป็นผูข้อต้องควบคุมการใชง้านของผูป้ฏบิตังิานภายนอกและต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั
บรษิทัจากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

-   บรษิทัมสีทิธิเ์ขา้ตรวจสอบค้นหาตดิตามสอบสวนและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบรษิทัเพื่อป้องกนั
ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั 
 

2.12  การไมล่่วงละเมดิสนิทรพัยท์างปัญญา 

-   ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

-  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 
หรอืเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาดา้นอื่นทีก่ฎหมายก าหนด 
 

2.13  การรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 

-  พนักงานบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลทรพัยส์นิทัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีัวตนของบรษิทัมใิหเ้สื่อมเสยีสูญ
หายและใช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธภิาพพนักงานจะต้องศึกษาและท าความเขา้ใจถงึวธิกีารใช้และค าแนะน าด้านความ
ปลอดภยัของทรพัย์สนิและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเตม็ทีแ่ละไม่น าทรพัย์สนิของบรษิทัไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

-   พนกังานบรษิทัทุกคนพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผยหรอืการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอยา่งเดด็ขาด 

-   พนกังานบรษิทัทุกคนตอ้งควบคุมขอ้มลูความลบัอยา่งเหมาะสม 
 

2.14  การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดัหากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆที่ขดัต่อ
จรรยาบรรณบรษิทัจะพจิารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผดิตามควรแก่กรณี 

-  ผู้บรหิารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลและ
ส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนด 

-  ในการขอยกเวน้การปฏบิตัติามจรรยาบรรณใหแ้ก่พนักงานและกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

-  พนกังานบรษิทัทุกคนมหีน้าทีล่งนามรบัทราบจรรยาบรรณนี้เมือ่เขา้เป็นพนักงานและเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 
 

 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 114 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

2.15  การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

-  จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติของบรษิทัฯ 

-  ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั เอกชน และหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึทุกภาคส่วนของสงัคมไทย เพื่อ
จุดมุง่หมายในการลดคอรร์ปัชัน่ และยกระดบัการพฒันาประเทศ 

-  หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยอมรบัการทุจรติทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การรบัสิง่ของ การ
ให้สิง่ของ ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง เงนิเรี่ยไร เงนิบรจิาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท าธุรกิ จกบั 
บรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิทัได้เปิดช่องทางใหผู้้มสี่วนได้เสยีสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืร้องเรยีนกรณีเกี่ยวกบัการ
ทุจรติ หรอืการกระท าใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัไดโ้ดยตรง โดยส่งจดหมายมายงัที่
อยูต่ามดา้นล่างนี้ 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่442 ถนนบางแวก  แขวงบางแวก  เขตภาษเีจรญิ  กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ +66 2865-0044-49 
โทรสาร  +66 2410-4284 

 

หมวดท่ี 3   เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

• ดา้นคุณสมบตั ิคณะกรรมการบรษิทั เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีห่ลากหลาย และเหมาะสมทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ 
ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นบุคคลที่มคีวามเขา้ใจในธุรกิจของ
องค์กร มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธภิาพ และบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (skills matrix) โดย
สม ่าเสมอ 

• ดา้นโครงสรา้ง คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไว ้กล่าวคอื ตอ้งมกีรรมการอย่าง
น้อย 5 คน ซึ่งจ านวนกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวนกรรมการทัง้สิน้ 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 คน 
จากกรรมการทัง้หมด 6 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมคีุณสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่   บริษัทฯ 
ก าหนด สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อยา่งเตม็ที ่

• กรรมการทีไ่มเ่ป้นผูบ้รหิาร สามารถใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอสิระ 
• กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ านวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอสิระ
สามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่าง
อสิระ 

• ดา้นการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการบรษิทั ไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้รายละเอยีด
กรรมการ อายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และ
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ จดทะเบยีนอื่น ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลไวบ้น Website 
ของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ มปีระธานกรรมการ เป็นกรรมการอสิระ  
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• ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอื กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและการบรหิารงานประจ า และเพื่อใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็น
อสิระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะความสามารถ และประสบการณ์ในการทีจ่ะน าพาองคก์รไปสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่
ของประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไวด้งันี้ 

 
บทบาทหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
1.  เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
2.  ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร 
3. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน  

เงนิโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทัตัง้แต่ต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีล่งไป 
4.  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายคา่ใชจ้่ายการด าเนินงานปกตใินวงเงนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัมิอบหมายไว้ 
5.  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในตราสารและหลกัทรพัย ์เพือ่บญัชบีรษิทัฯในวงเงนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัมิอบหมายไว้ 
6.  ส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 
7.   มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกต ิและอนัจ าเป็นแก่การบรหิารกจิการของบรษิทั

เป็นการทัว่ไป ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1)  มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และ 
เพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 
2)  มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
3)  อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
4)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆไป 
5)  อ านาจอนุมตัอิื่นๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัแิละการสัง่การในระดบัต่างๆ 
(Level of Authorization) ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 
การอนุมตัเิพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหต้วัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายให้

ด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการที่ท าให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถด าเนินการอนุมตัเิพือ่เขา้ท ารายการ
ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ซึง่การอนุมตัดิ าเนินการเพือ่เขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิและสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

• ประธานกรรมการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ยดึมัน่ใน
จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคท์ีม่จีรยิธรรม และก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีโดยยดึปฏบิตัติามกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะติดตามผล
การด าเนินงานสม ่าเสมอ 
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• คณะกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะร่วมกนัพจิารณาก าหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่
ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมไดอ้ย่างเป็นอสิระ โดย
ประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของวาระดงักล่าว 

• ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ระชุมไดม้กีารจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอในการอภปิรายประเดน็ทีส่ าคญั 
อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคแ์ละเป็นอสิระ มกีารใชดุ้ลยพนิิจ
อยา่งรอบคอบ ทัง้นี้เลขานุการบรษิทัจะเขา้ประชุมและจดบนัทกึรายงานการประชุมทุกครัง้ 

• บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

• บรษิทัฯ มอีงคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 6 คน 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารแต่งตัง้ ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั กรรมการอสิระร่วมพจิารณาก าหนดวาระ

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ  9 ปี นับ

จากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เพือ่พจิารณาประเดน็เฉพาะเรือ่ง กลัน่กรองขอ้มลู และ
เสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงานผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ไวใ้นรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที่พจิารณาแต่งตัง้หรอือนุมตัิบุคคลที่มคีวามเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาต่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นกรรมการ
อสิระ 2 คน จากกรรมการ 3 คน ท าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส 
และชดัเจน เพื่อมห้ได้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนด และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้หรอือนุมตั ิ

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดม้กีารจดัประชุมเพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรร
หาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มคีุณสมบตัทิี่จะท าให้คณะกรรมการบรษิัท มอีงค์ประกอบที่เหมาะสม และ
พจิารณาประวตัขิองบุคคลทีท่ าการสรรหา และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนจะน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป และไดเ้ปิดเผยประวตักิรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ไดร้บัทราบอยา่งเพยีงพอเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดม้กีารทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ และไดค้ านึงถงึผลการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการรายเดมิทีไ่ดเ้สนอใหต้่อวาระ 

• คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที่ในการพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ให้มโีครงสร้างและอตัรา
ค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรมเดยีวกนัและเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบเพื่อเป็นแรง
จงูใหค้ณะกรรมการบรษิทั น าพาองคกืรใหด้ าเนินธุกจิไดต้ามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการ
พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อที่จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมตัิ  ซึ่งรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการจะต้องอยู่ใน
ลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะค านึงถงึความเหมาะสม
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และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และเพยีงพอทีจ่ะรกัาษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการไวไ้ด ้
แต่ในขณะเดยีวกนักต็อ้งค านึงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ย 

• ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัอิตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ และ
คา่ตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิทัฯ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ านวนคา่ตอบแทนดว้ย 

• คณะกรรมการบรษิทั สนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ และไดก้ าหนด

จ านวนบรษิัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งรวมแล้วได้ไม่เกิน 5 บรษิัท  ซึ่งไม่มี
กรรมการบรษิทัรายใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิ 5 บรษิทั 

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารรายงานด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
เป็นทีร่บัทราบ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดใหม้มีาตราการควบคุมดแูลการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อมใิห้
ผูบ้รหิาร และพนักงาน น าขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบก่อนทีข่อ้มลูนัน้
จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 

• กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ดม้ี
การจดัขึน้ในรอบปีนัน้ๆ 

• บรษิทัฯ ยอ่ย มรีะบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่และแสดงความคดิเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงานทาง

การเงนิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้นตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ภายใตข้อ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และก ากบัดูแลให้มกีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิและขอ้มูลของ
บรษิทัฯ  อยา่งโปร่งใส และเพยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา  

• ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อย ยงัไม่มีการเข้าร่วมการลงทุนในกิจการอื่น เลยยงัไม่มีการจัดท า  shareholders’ 
agreement 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยปี
ละ 1 ครัง้ 
 

การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 
  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

1.  การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ 
   หลกัเกณฑ ์
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นว
ทางการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและ
โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และ
ส่งเสรมิใหม้กีารร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการรายคณะ มดีงันี้ 
1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3.  การประชุมคณะกรรมการ 
4.  การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5.  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 
หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบุคคล มดีงันี้ 

1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

ขัน้ตอน 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิถงึการด าเนินงานในปีที่

ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่าน เพื่อท าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ส าหรบัขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั จะน ามาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของการท างานของคณะกรรมการ เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกจิการ 

 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั เกณฑท่ี์ได้ 
4 ดเียีย่ม 
3 ดมีาก 
2 ด ี
1 พอใช ้
0 ควรปรบัปรุง 

 

โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ไดด้งันี้ 

ผลประเมิน คะแนนท่ีได้รบั 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 3.93 

 

2.  การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการชุดย่อย 
   หลกัเกณฑ ์

 คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบั ความเป็นผูน้ า บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ การก าหนดนโยบายและการ
ปฏบิตั ิการประชุมคณะกรรมการ การบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นว
ทางการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและ
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และ
ส่งเสรมิใหม้กีารร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 
 
 
ขัน้ตอน 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ เพือ่ประเมนิถงึการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อท าการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั เกณฑท่ี์ได้ 
4 ดเียีย่ม 
3 ดมีาก 
2 ด ี
1 พอใช ้
0 ควรปรบัปรุง 

 

โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดด้งันี้ 

ผลประเมิน คะแนนท่ีได้รบั 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล 3.95 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ 3.94 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร แบบรายบุคคล 3.88 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร แบบรายคณะ 3.90 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แบบรายบุคคล 3.93 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แบบรายคณะ 3.84 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ แบบรายบุคคล 3.90 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ แบบรายคณะ 3.94 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม แบบรายบุคคล 3.93 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม แบบรายคณะ 3.96 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง แบบรายบุคคล 3.89 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะ 3.94 

 
3.  การประเมินผลการปฏิบติังานประธานกรรมการบริหาร 

   หลกัเกณฑ ์
 คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจ าทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบัความเป็นผูน้ า การก าหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏบิตัทิาง
การเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบื
ทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกจิการ และ
คุณลกัษณะส่วนตวั โดยใชแ้นวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

หวัขอ้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานกรรมการบรหิาร มดีงันี้ 
1.  ความเป็นผูน้ า 
2.  การก าหนดกลยุทธ ์
3.  กาปฏบิตัติามกลยุทธ ์
4.  การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
5.  ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6.  ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7.  การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
8.  การสบิทอดต าแหน่ง 
9.  ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 

ขัน้ตอน 
คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารจดัการประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้เพื่อประเมนิการด าเนินงานของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในปีทีผ่่านมา และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดความ
เหมาะสมของคา่ตอบแทนต่อไป 
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั เกณฑท่ี์ได้ 
4 ดเียีย่ม 
3 ดมีาก 
2 ด ี
1 พอใช ้
0 ควรปรบัปรุง 

 

โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานกรรมการบรหิาร ไดด้งันี้ 

ผลประเมิน คะแนนท่ีได้รบั 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานกรรมการบรหิาร 3.89 

 

 ซึง่ผลการประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ประจ าปี 2563 ไดค้ะแนนเฉลีย่ คดิเป็น 3.89 เป็น
ผลการประเมนิในระดบั “ดมีาก” 

• คณะกรรมการบรษิทั มัน่ใจว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะน าและขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

• คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ไดร้บัการอบรมเพื่อเพิม่พนูความรู้
จากสถาบนัภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ 
IOD) เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั โดย
เปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องของคณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ และขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเสมอมา 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

• คณะกรรมการบรษิทั ได้เปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี และในปี 2563 
บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมรวม 7 ครัง้ และไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุม ก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั กรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้
เลขานุการบรษิทัทราบก่อนการประชุมในครัง้นัน้ๆ แลเลขานุการบรษิทัจะแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
บรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบ  

• การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทั ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี และในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมในครัง้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายจดัการเป็นผูด้ าเนินการรายงานผลการประชุม
นครัง้นัน้ใหท้ราบ เพือ่ใหก้รรมการสามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตัไิดอ้ยา่งต่อเนื่องและทนัการณ์ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน และฝ่ายจดัการเสนอวาระการประชุมไดอ้ย่างเป็น
อสิระ และเป็นเรื่องทีม่ปีระโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม เพื่อน าไปพฒันาการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป 

• เลขานุการบรษิทั จดัสง่เอกสารประกอบการประชุมในวาระทีส่ามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ให้กรรมการได้มเีวลาพจิารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชญิ
ประชุมโดยระบุวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม เป็นตน้ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการทีฐ่านะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงเพื่อใหข้อ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ปัญหาโดยตรง และเพือ่เป็นโอกาสในการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

• คณะกรรมการบรษิทั  ไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการบรษิทั 
หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

• คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั นางสาวศริิลกัษณ์  ระหงษ์ เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 
(คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559) ซึง่เป็นผูม้คีุณสมบตั ิประสบการณ์ทีจ่ าเป็น และเหมาะสมในการปฏบิตัิ
หน้าที ่โดยใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการต้องการทราบ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัท ในรายงานประจ าปี เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกนัเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภปิรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และไดแ้จง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการ
ประชุมครัง้นี้ดว้ย 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
(1)  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจ าปีของบรษิทัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในนาม
ของบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบรษิทั 
(3)  ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้
เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท าโดยกรรมการใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทั และ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ในนามของบรษิทั
และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
(4)  ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย นโยบายของบรษิทัและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ 
บรษิทัทีค่ณะกรรมการบรษิทัตอ้งการทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ รวมถงึรายงาน
การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีม่นีัยส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
(5)  จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้
พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
(6)  บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้ ี
การปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
(7)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 
(8)  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
• เลขานุการบรษิทั ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 

หมวดท่ี 4   สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

• คณะกรรมการบรษิทั จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ท าหน้าทีด่ าเนินการ
พจิารณาหลกัเกณฑต์ามกระบวนการสรรหาทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีุณสมบตัทิี่
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑม์าเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

• คณะกรรมการบรษิัท ได้ตดิตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดูแลให้มผีู้บรหิารระดบัสูงร่วมกนัพจิารณา
หลกัเกณฑ์และวิธีการในสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอให้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

• บรษิทัฯ ได้จดัท าแนวทางแผนการสบืทอดต าแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบรหิารจดัการมคีวามต่อเนื่อง ใน
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู และพนักงานในต าแหน่งส าคญัรบัทราบว่าตนมหีน้าทีต่อ้งส่งแผนการโอนงานตาม
กรอบเวลาทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการและขัน้ตอนการท างาน รายละเอยีดของงานทีค่า้ง 
วธิกีารตดิต่อสื่อสาร เพื่อขอขอ้มูลในงานรบัโอน โดยแจง้ใหบ้รษิทัฯ รบัทราบ เมื่อตนเองจะพน้จากต าแหน่ง 
ทัง้นี้บรษิทัมรีะบบการคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบ ในต าแหน่งทีส่ าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสมและ
สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุน ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่า
การด าเนินงานของบรษิทัฯ จะไดร้บัการสานต่ออยา่งทนัท่วงท ี 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดส้่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการอบรม
และพฒันา เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานในองคก์ร 

• คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร
ระดบัสูง และบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร เพื่อปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 

• คณะกรรมการบรษิทั  จะค านึงพจิารณาถงึความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดอืน ผลการ
ด าเนินงานระสัน้ และระยะยาว  
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• ในการจ่ายค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัท จะก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที ่และปัจจยัอื่นประกอบควบคูก่นัไป 

• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนน าเสนอ พรอ้มทัง้
มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาโครงสรา้งคา่ตอบแทนของพนักงานทัง้องคก์ร 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การ
ประเมนิผลงานควรจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กล
ยุทธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยสื่อสารใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑ์
การประเมนิเป็นการล่วงหน้า 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการทุกท่าน
เป็นผูป้ระเมนิ  

• คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และพจิารณาผลประเมนิการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอื่นๆ 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตัิโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

• คณะกรรมการบรษิทั มกีารก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงานส าหรบัทัง้
องคก์ร 

• คณะกรรมการบรษิทั เขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูแบบของขอ้ตกลง
ภายในกจิการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไมข่อ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบายของกลุ่มบรษิทั
แม ่ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลไม่ใหม้อีุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการ 
• คณะกรรมการบรษิัท ดูแลให้มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กร

พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมเพื่อ
รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพ้นักงานมกีารออม
อย่างเพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกาบรหิารจดั
การเงนิการเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง  

 

หมวดท่ี 5   ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมในองคก์รส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและดูแลให้
ฝ่ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการ
ตดิตามผลการด าเนินงาน 

• คณะกรรมการบรษิทั สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่คุณคา่ใหก้จิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) วธิคีดิมมุมองในการ
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ออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างานรวมทัง้
การร่วมมอืกบัคู่คา้ 

• คณะกรรมการบริษัท จะดูแลพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน 
ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน
และลูกจา้ง และเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะจากพนักงานและลูกจา้ง โดยจะปฏบิตัติ่อพนักงานและ
ลกูจา้งทุกระดบัดว้ยความเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

• คณะกรรมการบรษิัท จะให้ขอ้มูลการบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ และสร้าง
ความพงึพอใจแก่ลูกคา้เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารทีด่ภีายใตค้วามปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยั ชวีติ และทรพัย์สนิ
ปฏบิตัติ่อลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

• ความรบัผดิชอบต่อคู่ค้า โดยมกีารปฏิบตัิต่อคู่ค้า คอื บรษิัทฯ เลอืกใช้บรกิารจากคู่ค้า โดยพจิารณาจาก
คุณภาพและประสทิธภิาพของสนิคา้ และการใหบ้รกิารเป็นส าคญั บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิกบัคูค่า้ดว้ยความเป็น
ธรรม และปฏบิตัเิงือ่นไขทางการคา้ และสญัญาทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

• ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยมกีารปฏบิตัติ่อชุมชน คอื บรษิทัฯ ด าเนินงานด้านกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่าง
ต่อเนื่องและจรงิจงั โดยตระหนักดถีงึความรบัผดิชอบต่อชุมชน อาศยัความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมระหวา่ง
บรษิทัฯ กบัชุมชน และสงัคม เชน่ การใหข้อ้มลูสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง
ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใชพ้ลงังาน 

• บรษิทัฯ มกีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
ก าหนดใหบ้รษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัต่อสาธารณะ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใชท้รพัยากร
แต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการฝ่ายจดัการมี
การทบทวน พฒันาดูแลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และจดัใหม้นีโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการรกัษาขอ้มูล 
รวมทัง้ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบหรอืมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซึ่งครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัใน
กรณีทีไ่มส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้จัดท ารายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

• คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 6   ดแูลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารระบุความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อบรษิทัฯ 
ทัง้การประเมนิความเสีย่ง ผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
ตลอดจนการตดิตามและทบทวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยมอบหมายใหค้ณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง เป็นผูก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง กลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งและระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและกลัน่กรองการจดัสรรสนิทรพัยเ์ชงิกลยุทธใ์หส้อดคลอ้ง
กบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯทีก่ าหนดไวเ้พือ่เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
รายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั และใหทุ้กหน่วยงานท าการทลทวนประเมนิความ
เสีย่ง และดชันีชีว้ดัความเสีย่งของตนเอง ปีละ 1 ครัง้ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของฝ่าบบรหิารความเสีย่ง เพือ่
รวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการบรษิทั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้ คณะกรรมการควรให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและดูแลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหบ้รษิทัมกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่
อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งที่
ไดร้ะบุไวเ้พือ่จดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

• คณะกรรมการบรษิทั สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ
กลัน่กรองขอ้ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา ตามทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดต้ดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีดู่แลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 

• ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มบีรษิทัย่อยหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั (เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมนิระบบควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึ่งในการพจิารณาตามขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัมคีณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีรรมการอสิระ 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 3 
คน ซึ่งทุกคนมคีุณสมบตัิและหน้าที่ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานให้กจิการมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานให้กิจการมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานให้กจิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง  ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีพ่จิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีพ่จิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัช ีและพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละครัง้ตามขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าทีพ่จิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อกจิการ  ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบั
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจรติ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้กีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เช่น เอื้ออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจาก
ทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

• คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมมีาตราการควบคุมดูแลการใช้
ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อมใิหผู้บ้รหิาร และพนักงานน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบก่อนทีข่อ้มูลนัน้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้อื่น
โดยก าหนดเวลาการหา้มซื้อขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัฯ และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงาน
การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในส่วนของตนรวมถงึคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิฉนัสามภีรรยา บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ และนิตบิุคคลตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ถอืหุน้รวมกนัเดนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีทัง้หมดของ
นิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดงักล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนั นับจากวนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ โดยรายงานผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ทาง www.sec.or.th และส่งส าเนารายงานการถือหลกัทรพัย์ให้เลขานุการบริษัท จดัเกHบไว้เป็นข้อมูล
ส าหรบัจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัในครัง้สุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 
นอกจากไดก้ าหนดบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 
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• คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ปีละครัง้เป็นประจ าทุกปี และทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมของ
บรษิทัฯ ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมก่อน
การประชุมวาระนัน้ ทัง้นี้กรรมการ และผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทัฯ จะไมม่สี่วนร่วมใน
การประชุมพจิารณาในวาระดงักล่าว 

• คณะกรรมการ มขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอยา่งน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดแูลใหก้รรมการทีม่สี่วน
ไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งด
เวน้จากการมสี่วนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

• คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ เพื่อใชป้้องกนั
และควบคุมความเสีย่งทีเ่กดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึผลกระทบต่อชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืในเรื่อง
ความซื่อสตัยใ์หแ้ก่บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิมาปรบัใชก้บัการบรหิารทรพัยากรบุคคล ตัง้แต่กระบวนการ
สรรหาหรือการคดัเลือกพนักงานโดยพนักงานที่ได้รบัการคดัเบือก ต้องไม่กระท าความผดิทางวินัยหรอื
ต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปัชัน่ นอกจากนี้การเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน และการใหผ้ลตอบแทน บรษิทัฯ ตอ้งพจิารณาผลการปฏบิตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และไม่
มีประวตัิการกระท าทุจริตคอร์ปรปัชัน่ หรือความประพฤติที่ขดัขว้างต่อการปฏิบตัิตามนโยบายฉบับนี้  
ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม ่และรายงานขอ้มลูแก่สาธารณชนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีให้
รบัทราบนโยบาย ผา่นสือ่ทัง้ภายในแลพภายนอกองคก์ร  

• คณะกรรมการบรษิทั ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการรบัรอ้งขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนได้เสยี โดยมชี่องทางการ
แจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคอรร์ปัชัน่ในหลายช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
ไวใ้น website ของบรษิทัฯ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  

• คณะกรรมการดูแลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชีเ้บาะแส โดยควรก าหนดใหม้ชี่องทาง
ในการแจง้เบาะแสผ่านทาง website ของกจิการหรอืผ่านกรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบของกจิการที่
ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจรติ 
 
 

หมวดท่ี 7   รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึ
ผูบ้รหิารสูงสุด สายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุน
สมัพนัธ ์

• คณะกรรมการบรษิทั ค านึงถงึผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 128 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

• คณะกรรมการบรษิทั ค านึงถงึความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี
เกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผีา่นการสือ่สารในช่องทางอื่นๆ 

• คณะกรรมการตรวจสอบค านึงถงึความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบรษิทั ค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกักลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ทีส่ะทอ้น
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอยา่งเพยีงพอ พรอ้มทัง้สนับสนุนใหม้คี าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่าย
จดัการ (Management Discussion and Analysis) หรอื MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตร
มาส โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีอ่อกหลกัทรพัย ์ 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ านึงถงึการเปิดเผยขอ้มลูรายการใดรายการหนึ่งนัน้ไดดู้แลใหม้คีวามครบถว้น ถูกตอ้ง 
เชน่ ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

• คณะกรรมการบรษิทัฯ ดูแลใหฝ่้ายจดัการตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการและรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้ร่วมกนัหาทางแกไ้ขอย่างรวดเรว็หากมสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงนิ โดยยดึกรอบระบบเตอืนภยัล่วงหน้าทางการเงนิ (Early Warning System) และใช้เป็น
มาตรการส าคญัในการก ากบัดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจด าเนินไปอย่างมัน่คง และมี
ประสทิธภิาพ 

• คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นส าหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
คณะกรรมการบรษิทั มัน่ใจแล้วว่าจะไม่มผีลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ และสภาพคล่อง
ทางการเงนิ 

• คณะกรรมการบรษิทั มกีารตดิตามดูแลอย่างใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัอย่างใกลช้ดิ ในกรณีที่
กจิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้หรอืมปัีญหาทางการเงนิคณะกรรมการต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิ และ
ดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหก้จิการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อ
ผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึเจา้หนี้ ตลอดจนตดิตามการแก้ไขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการบรษิทั มัน่ใจไดว้่าการพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของบรษิทั ไม่ว่า
จะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

• คณะกรรมการไดพ้จิารณาการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบาย
การต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยี เป็นตน้ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี  

• คณะกรรมการไดดู้แลใหข้้อมูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่า
แก่กจิการอยา่งยัง่ยนื 
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• คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มนีโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีม ทนัเวลา และใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัทีอ่าจจะมผีลต่อราคา
หลกัทรพัย ์

• คณะกรรมการบรษิทั มอบหมายใหน้ักลงทุนสมัพนัธ์ และผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นการบญัชขีองบรษิทัฯ เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก 

• คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทาง และสนับสนุนงานงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหก้าร
สือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  website ของ            
บรษิทัฯ โดยสม ่าเสมอเพือ่ใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนั 

 

หมวดท่ี 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลและใหค้วามส าคญัทุกประเดน็ทีส่ าคญั ทัง้ประเดน็ทีถู่กก าหนดในกฎหมาย และประเดน็
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของกจิการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณา และ/หรอื อนุมตัใินเรือ่งส าคญันัน้ๆ 

 
• เปิดโอกาส และก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อื

หุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูพ้จิารณาเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ วา่ควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอืไม ่ถา้
ไม่เหน็สมควรจะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการเสนอวาระเขา้มา และเปิดเผยไวใ้น 
website ของบรษิทัฯ 

• เปิดโอกาส และก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชื่อบุคคล ซึง่ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2563 ถงึ
วนัที ่2 มนีาคม 2563 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ขอเสนอเพิม่วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี 2563 

• คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใช้
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหส้่งเอกสารการประชุมพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 28 วนั
ก่อนวนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่บน website ของบรษิทัฯ  

• คณะกรรมการบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใหส้่งค าถามล่วงหน้าก่นวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่ง
ค าถามล่วงหน้า และไดเ้ผยแพร่ไวบ้น website ของบรษิทัฯ ซึง่ในปี 2563 ไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม 

• หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุม ไดม้กีารจดัท าเป็นทัง้ฉบบัภาษาองักฤษ และ
เผยแพรบ่น website ของบรษิทัฯ 

• คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดวนั เวลา ที่เหมาะสม และเพยีงต่อการอภิปราย และก าหนดสถานที่ประชุมที่
สะดวกต่อการเดนิทาง โดยในปี 2563 ได้ก าหนดให้วนัพฤหสับด ีที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวนัประชุมผู้ถอืหุน้ 
โดยก าหนดเวลาการประชุมคอื 09.00น. – 12.00น. ณ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั 
(มหาชน) ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กทม. 10160 
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• ไม่มกีารจ ากดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมหรอืสรา้งภาระใหก้บัผูถ้อืหุน้ คอื ไม่มกีารก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกวา่ทีก่ าหนดไว ้

• คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนสยีง และน าเทคโนโลยมีาใชในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยการ
ใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง แมน่ย า 

• ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้เป็นผูจ้ดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

• ไมม่กีารเพิม่วาระการประชุม นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืแจกเอกสารเพิม่เตมิในทีป่ระชุม ซึง่
ถอืวา่เป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

• กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
• ก่อนเริม่ประชุม ทีป่ระชุมจะแจง้จ านวน สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถ้อืหุน้ที่มอบ

ฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง 

• ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ประธานทีป่ระชุมจะใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
• มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีง และมบีุคคลที่เป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึ
ไวใ้นรายงานการประชุม 

• คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหม้กีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมพรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัถดัไปหลงัวนัประชุม
ผูถ้อืหุน้ ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบน website ของบรษิทัฯ 

• ส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
• รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม และสดัสว่นของกรรมการทีเ่ขา้ร่วม และทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม 
• วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ  
• ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชือ่-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผู้
ถอืหุน้ รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืการโอนหุน้ การมี
ส่วนแบ่งในก าไรของบรษิัท การได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปัน
ผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัด าเนินการเกีย่วกบัการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  
1. มีการให้ข้อมูลวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมี

รายละเอียดและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเวน้การกระท าใด ๆ ที่
เป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 

2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม  

3. คณะกรรมการดแูลใหม้กีารส่งหนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
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5. คณะกรรมการก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ เช่น 
ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ โดยไมท่ า 
การใดๆทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่ควรก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกนิกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ประธานกรรมการจะดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั จดัสรร
เวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็
และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้
7. ประธานทีป่ระชุมจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ เชน่ วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
8. บรษิัทมวีธิกีารลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสยีง ตามกฎหมายบญัญตัิให้การ
ลงคะแนนโดยวธิีชูมอืนัน้ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมเีสยีงหนึ่งเป็น
คะแนน แต่ในการลงคะแนนลบั ใหน้ับวา่ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง เสยีงหนึ่งต่อหนึ่งหุน้ทีต่นถอื  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลู
ทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 
โดยมแีนวทางปฎบิตัดิงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถงึภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนของกรรมการแต่ละคน  

2. คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย จะตอ้งมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทีร่ายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ี(Periodic 
Reports) ไดแ้ก่ งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ
สารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัให้
มคีวามครบถว้นอยา่งสม ่าเสมอ รวดเรว็ ทนัสถานการณ์ 

3. คณะกรรมการบรษิทัจะต้องรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดูแลผ่านทางรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4. คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารจะรายงานการมสี่วนไดส้่วนเสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ตาม
มาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551  

5. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัช ีและจดัใหม้รีายงานการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 

6. คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้นีักลงทุนสมัพนัธ์ท าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปของบรษิทัแก่ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยี และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท าค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ี
ยิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

8. คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ภาพรวมนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
แนวทางการพฒันาธุรกจิของบรษิทัอย่างยัง่ยนื ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 จงึ
ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) โดยมกีรอบหลกัการแนวทางใน
การด าเนินงาน ดงันี้  

กรอบแนวทางการด าเนินการความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
การด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบักจิการทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม มสี านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ โดยค านึงถงึผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ ชุมชนตลอดจนสงัคมวงกวา้ง ทัง้นี้เพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
โดยปัจจุบนับรษิทัไดก้ าหนดแนวทางของความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหค้รอบคลุมในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3. การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

4. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

5. ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิ โดยปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ทีสุ่จรติและ
เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัย่อย และยดึกตกิาของการแข่งขนัอย่าง
เสมอภาคของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้าต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสยีต่อ
ชือ่เสยีงของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย หรอืขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลกัการในการด าเนินธุรกจิดงันี้ คอื 

- ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอม ทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรอืเงื่อนไข

ทางการคา้ 

- มุ่งสรา้งความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืทีด่ ีร่วมกบัคู่คา้ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพในการด าเนิน

ธุรกจิรว่มกนัในระยะยาว 

- รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคูค่า้ ไมน่ าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสรมิให้

ผูบ้รหิาร พนักงานใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิ ์

ถูกตอ้งและไมส่นบัสนุนสนิคา้หรอืการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 
 

     บรษิทัและบรษิทัยอ่ยต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจะไมด่ าเนินการในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
ไดแ้ก่ การรวมหวัก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพือ่ก าจดัคูแ่ขง่  โดยการก าหนดราคาของ 
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- บรษิทัจะมาจากการพจิารณาสภาวะตลาด ความตอ้งการซื้อ ตลอดจนตน้ทุนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจกล่าว

ไดว้่า เป็นการก าหนดราคาสนิคา้ตามตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้ / นโยบาย

การจดัซือ้ของบรษิทั มกีารก าหนด วธิกีารจดัหา ขัน้ตอนการด าเนินงานทีช่ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยมีจุดรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนดงักล่าวทีบ่รษิทั ตลอดจนผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้   

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัใหม้แีนวทางในการต่อตา้นการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บรหิารและพนักงาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่นบัสนุนใหม้กีารสรา้งความส าเรจ็ของงานดว้ยวธิกีารทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบาย
ปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

- สรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ (ตาม
คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) ของบรษิทั)  

- จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้
เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิหพ้นกังานทุจรติ หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ต่างๆ  

- หา้มมใิหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกร้อง หรอืยอมรบัทรพัย์สนิ 
หรอืผลประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นทีส่่อไปในทางจูงใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่มิ
ชอบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมใิห้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานให้หรอืเสนอที่จะให้ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อื่ นใดแก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรอืละเวน้กระท าใดทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่ง
หน้าทีข่องตน 

 
3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่มเีงื่อนไขใดทีจ่ะท าให้  
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติ่อพนักงานโดยไม่เท่าเทยีมกนั เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน  บรษิทัมี
ระบบการดแูลพนกังานอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม (ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั) ดงันี้ 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่

จ าเป็นตอ้งเรยีกรอ้ง 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะไมเ่ลอืกปฏบิตั ิในขณะเดยีวกนัจะปฏบิตัติ่อพนกังานโดยเท่าเทยีมกนั  

- ในกรณีที่พนักงานมขีอ้ร้องทุกขเ์กดิขึน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยมขี ัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการเรื่องการร้อง

ทุกข์ของพนักงานอย่างชดัเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากัดปัญหาให้อยู่ใน

ขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกวา้ง  

เน่ืองจากบรษิทัใหค้วามส าคญัและตระหนกัถงึความเท่าเทยีมกนั  โดยมแีนวปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืก
ปฏบิตัติ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ 

ปฏิบตัิงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าขอ้ปฏิบตัิในคู่มอืจรยิธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบั
พนักงาน” ทีพ่นักงานพงึปฏบิตั ิทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการชีแ้จงเรื่องจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิใหก้บัพนักงานทุกคน
รบัทราบในวนัแรกของการเขา้ร่วมงานกบับรษิทัและยงัไดเ้น้นย ้ารายละเอยีดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนักงาน 
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4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีในห่วงโซ่ธุรกจิ และไดป้ระกาศใชจ้รยิธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบตัิความรบัผิดชอบต่อ
ผูบ้รโิภค(ลูกคา้) ดงัต่อไปนี้ 
- ส่งมอบสนิคา้และใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพือ่ใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยไมม่ี

การกล่าวเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ  
- ตดิต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีไ่วว้างใจไดข้องลูกคา้ และจดัใหม้รีะบบกระบวนการที่

ใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้  
- รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
- บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัให้มกีารสื่อสารดา้นการตลาดหลายวธิ ีได้แก่ การสื่อสารขอ้มูลผลติภณัฑ์โดยผ่านการ

แนะน าของเจา้หน้าทีข่าย หรอืชอ่งทางการสือ่สารผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้  
 

5. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายส่งเสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัพนักงานทุกระดบั เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางร่วมกนัในการพฒันาและดูแลรบัผดิชอบชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยสนับสนุนใหม้โีครงการหรอืกจิกรรมที่

สรา้งประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่ชุมชนและสงัคม พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสิง่แวดล้อมในการด าเนินธุรกจิ โดยมกีารประเมนิและตดิตามผลการด าเนินงาน หรอืผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมต่างๆ 

อยา่งต่อเนื่อง 

- มกีารก าหนดขัน้ตอนการจดัการของเสยีจากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

- ดแูลสิง่แวดลอ้มรอบขา้งโครงการเพือ่จ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

- ร่วมพฒันาชุมชนในบรเิวณรอบโครงการต่างๆ ของบรษิทั 

 
6.    การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  

คณะท างานด้านความความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยก าหนดใหม้จี านวน

สมาชกิไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 7 คน และคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมคดัเลอืกสมาชกิ 1 คน  ท าหน้าที่
เป็นประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 

การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบติัการ 
ก าหนดให้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอ  

คณะกรรมการบรหิารเป็นรายปี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรบัปีนัน้ๆ โดยค านึงถงึกรอบแนวทางการ
ด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงนิ และผล
ประกอบการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอยา่งน้อย  ปีละ 
1 ครัง้    
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
 บรษิทัใหค้วามส าคญัถงึความรบัผดิชอบทีม่ตี่อสงัคมในดา้นต่างๆ  บรษิทัจงึไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง อาทเิชน่ 

1.  กจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิประจ าปี 2563  บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืร่วมมอบทุนการศกึษาสนับสนุนกจิกรรมงานวนัเดก็
แหง่ชาต ิประจ าปี 2563 ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนวดัก าแพง และ โรงเรยีนวดัโตนด 

โรงเรยีนวดัก าแพง 
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โรงเรยีนวดัโตนด 
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2.  กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน  บริษัทฯ ร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน                 
โครงการ “พฒันาจติใหเ้กดิปัญญาและสนัตสิุข” มลูนิธคิุณแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั 
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3.  กจิกรรมท าบุญไถ่ชวีติโคพรอ้มสรรพสตัว์  คุณปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ (ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม) และ ดร. สิทธิวตัน์  ก ากัดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมคณะฯ  ร่วมท าบุญไถ่ชีวิตโคจ านวน 1 ตัว 
พรอ้มสรรพสตัว ์ ณ  มลูนิธคิุณแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั 
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4.  กจิกรรมร่วมท าบุญถวายอุปกรณ์วดัไขใ้หก้บัพระสงฆ ์ คุณปรมาภรณ์  ปวโรจน์กิจ (ประธานคณะท างานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม) พรอ้มคณะฯ ไดร้่วมท าบุญซือ้อุปกรณ์วดัไขจ้ านวน 1 เครือ่ง น าถวายใหก้บัพระสงฆ ์ ณ  วดัอมรนิทรา
รามวรวหิาร เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดซึง่วดัดงักล่าวขาดแคลนอุปกรณ์วดัไข ้
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5.  กิจกรรมฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ยากไร้  ณ  วดัอรุณราช
วรมหาวหิาร และ วดัปรวิาศราชสงคราม 
  
วดัอรุณราชวรมหาวหิาร 
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วดัปรวิาศราชสงคราม 
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6.  กจิกรรมกรรมทอดกฐนิสามคัค ี คุณปรมาภรณ์  ปวโรจน์กจิ (ประธานคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม) และ 
ดร. สทิธวิตัน์  ก ากดัวงษ์ (ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) พรอ้มคณะบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืได้ร่วมท าบุญเป็นประธานฯ         
ในงานทอดกฐนิสามคัค ีประจ าปี 2563  ณ วดัป่าพชิยัวฒันมงคล จ.สมุทรปราการ โดยมหีลวงพ่ออนิทร์ถวาย สนัตุสlโก           
วดัป่านาค าน้อย จ.อุดรธานี  รว่มเป็นประธานฝ่ายสงฆ ์พรอ้มแสดงพระธรรมเทศนา “บงัคบัใจคนทัง้โลกไมไ่ด”้ ดว้ยปลืม้ปิติ
ของพุทธศาสนิกชนผูม้ารว่มงาน เป็นอยา่งยิง่ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

7.  กจิกรรมใหก้ารสนบัสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และ CPR แก่กจิกรรมการแขง่ขนักอลฟ์การกุศล ครัง้ที ่8 ประจ าปี 
2563 ของสมาคมบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI ณ สนามอลัไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลบั โดยมบีรษิทั
มหาชนใหค้วามสนใจเขา้ร่วมการแขง่ขนักอลฟ์ในครัง้นี้จ านวนมาก 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

8.  กจิกรรม “ฉีดพน่ฆา่เชือ้โควดิ-19” ใหก้บัโรงเรยีนวดัก าแพง และวดัก าแพง 
 
โรงเรยีนวดัก าแพง 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

วดัก าแพง 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

7.   แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ จดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การก ากบั
ดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทีม่นีัยส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจอ
สบ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกบัคณะท างานก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบผดชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่ง
จากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่เพื่อใหก้ารน ามาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล ตลอดจน
ตดิตาม ทบทวนและปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการประเมนิความเสีย่งทีส่ าคญั ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ขององคก์ร รวมถงึใหขอ้เสนอแนะวธิกีารควบคุมหรอืแนวทาป้องกนัความเสีย่งนัน้ๆ พรอ้มทัง้ใหม้กีารตด
ตามประเมนิผลเพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรุงแผนกรด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ลดระดบัความเยงลงใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 ในกรณี ทีม่เีหตุการณ์สบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่าขอ้มลูจาการตรวจสอบหรอืขอ่รองเรยีนมหีลกัฐานทีม่เีหตุอนั
ควรใหเ้ชือ่ว่ามรีายการ หรอืการกระท าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ รวมถงึการฝ่าฝืนการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
 

สรปุความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัการควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
เพื่อเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจต่อฝ่ายบรหิารในการประเมนิระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสีย่งทาง
ธุรกจิใหด้ าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ในการสอบทานรายงานทางการเงนิวา่มคีวามครบถว้น ถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้ทนัเวลา และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ รวมทัง้
ประเมนิระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสทิธผิลของระบบควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัจดั
ใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอเพื่อบรหิารความเสีย่งในการท าธุรกจิ สามารถช่วย
ป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ จากการสูญหายหรอืน าไปใชโ้ดยบุคคลที่ไม่มอี านาจหน้าที ่และช่วยใหบุ้คลากรของบรษิัท
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ความเหน็ชอบในการพจิารณาคุณสมบตั ิความเหมาะสม และความเพยีงพอของบุคลากรในหน่วยงาน 
รวมทัง้ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมและประสทิธผิลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน โดยการพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบในเรือ่งทีส่ าคญั ซึง่ในปีที่
ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็และใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบรหิารในเรื่องทีส่ าคญั นอกจากนี้มกีารร่วม
ประชุมร่วมกบั ส านักงาน เอ. เอ็ม.ท.ี แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2563 ได้ให้ความเห็นว่าใน
ภาพรวมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนงบการเงนิ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบรษิทัได้มกีาร
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยแบบประเมนินี้ไดจ้ดัท าตามแนวคดิของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึง่มอีงคป์ระกอบหลกัของระบบการควบคุมภายใน 
5 ส่วน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk 
Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information and 
Communication) (5) การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring Activities) 
 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมทัง้ 5 ส่วน 

การระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีแตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

      - ไมม่ ี

ข้อมูลหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้นายกมล  เรอืงมานะมงคล  ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานหน่วยงานผูต้รวจสอบภายในของ
บรษิทัตัง้แต่วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบตั ิความรู้
ความสามารถ รวมถงึเป็นผูม้ปีระสบการณ์และความเขา้ใจในด้านการตรวจสอบภายใน จงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมที่จะ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 

 ทัง้นี้การพจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั
จะตอ้งผา่นการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายการระหว่างกนั 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลหรอืกจิการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย บุคคลหรอืกจิการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์หมายถงึ 
บุคคลหรอืกจิการต่างๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย โดยการเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั หรอืมกีรรมการร่วมกนั ทัง้นี้รายการทีม่ขี ึน้กบับุคคลหรอืกจิการดงักล่าวได้
ก าหนดขึน้โดยใชร้าคาตลาดหรอืในราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาหากไมม่รีาคาตลาดรองรบั 
อยา่งไรกด็ ีส าหรบัรายการระหว่างบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะไมถู่กพจิารณาในฐานะรายการระหวา่งกนั โดยบรษิทั มบีรษิัทยอ่ย 1 บรษิทั คอื บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั ซึง่ถอืหุน้
อยูใ่นสดัสว่น รอ้ยละ 99.99 
 
1. รายละเอียดและลกัษณะความสมัพนัธข์องบคุคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษทัและบริษทัย่อย 

 

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั เอน็.วี.พี.แลนด ์จ ากดั  (“เอน็.วี.พี.แลนด”์) 
- ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
 

- นางภาพร ประสทิธิด์ ารง ซึง่เป็นภรรยาของอดตีกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามและถอืหุน้รอ้ยละ 20 ในเอน็.ว.ีพ.ีแลนด ์
- รอ. นพ. นิมติ ประสทิธิด์ ารง ซึง่เป็นอดตีกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษิทั ถอืหุน้รอ้ย

ละ 25 ในเอน็.ว.ีพ.ีแลนด ์
- นายอ านาจ ประสทิธิด์ ารง ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 20 ในเอน็.ว.ีพ.ีแลนด ์

บริษทั ไฮวิว จ ากดั 
- ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

- นายอ านาจ ประสทิธิด์ ารง/1 ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษิทั ถอืหุน้ในบรษิทั ไฮววิ จ ากดั รอ้ย
ละ 22.11 

นายสิทธิวตัน์ ก ากดัวงษ์ 
 

- กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย 
- ประธานกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทั 
- ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 
 

- กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย 
- รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารของบรษิทั 
- ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

โรงพยาบาลองครกัษ์ 
 

- ประกอบธุรกจิโรงพยาบาล 
- นายสทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ์ด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิโรงพยาบาลองครกัษ์ 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) - ประกอบธุรกจิรบัประกนัวนิาศภยั 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 149 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

- นายธนวรรธน์ พลวชิยั ด ารงต าแหน่ง กรรมการของ บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- นายธนวรรธน์ พลวชิยั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระของบรษิทั 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย - เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร 
- นายธนวรรธน์ พลวชิยั ด ารงต าแหน่ง อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- นายธนวรรธน์ พลวชิยั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระของบรษิทั 

บริษทั สิงห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) - ประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการลงทุนและการพฒันาและบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ชา่และขาย 
- นายธนวรรธน์ พลวชิยั ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ และ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- นายธนวรรธน์ พลวชิยั ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระของบรษิทั 

บริษทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั - ประกอบธุรกจิ ทีป่รกึษาในดา้นพาณิชยกรรม ดา้นการตลาด 
- นายธบิด ีมงัคะล/ี2 ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี ่จ ากดั 
- นายธบิด ีมงัคะล ีด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

 

หมายเหตุ /1 เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม  2562  - นายอ านาจ ประสทิธิด์ ารง ไดย้ืน่หนงัสอืลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
 /2 เมือ่วนัที ่ 7 มกราคม 2563 นายธบิด ีมงัคะล ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
2.  รายการระหว่างกนัระหว่าง บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) กบับคุคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งประจ าปี 2562 และ 2563 

 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค 63 

 
บริษัท  เอ็น . วี . พี . แลนด์  
จ ากดั  
 

ใหบ้รษิทัเชา่ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
 
 
 เจา้หนี้ – เอน็.ว.ีพ.ีแลนด ์
ยอดตน้งวด         
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด          
ลดลงระหวา่งงวด          
ยอดปลายงวด          
 
 
 

        1,609,375.00 
 
 
 

0.00 
1,609,375.00 
1,609,375.00 

                    0.00 

1,687,500.00 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย ซึ่งได้แก่ สาขา
อยุธยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขาอมตะนคร และที่จอดรถ (ใกล้
ส านักงานใหญ่) ในการด าเนินกจิการของบรษิทั ทัง้นี้ ค่าเช่าที่บรษิทัต้อง
ช าระในปัจจุบนัมอีตัราเดอืนละ 245,000 บาท โดยอตัราค่าเช่าดงักล่าวมี
ส่วนลดประมาณรอ้ยละ 9 จากค่าเช่าตลาดซึ่งอ้างองิจากบรษิทั โมเดอรน์ 
พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแตนท ์จ ากดั (ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) ไดท้ าการประเมนิเมื่อวนัที ่7-9 กรกฎาคม 
2558 

 ราคาเช่า/ตรม. ราคาประเมิน/ตรม. 
ทีจ่อดรถ 92.40 110.90 
สาขาปทุมธานี(นวนคร) 83.33 83.82 
สาขาอยุธยา 40.95 42.24 
สาขาชลบุร(ีอมตะนคร) 58.82 58.82 
สาขาระยอง(บ่อวนิ) 40.68 40.79 

 
ในเดือน มถิุนายน 2562 บรษิัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็น สาขาย่อย ซึ่ง
ไดแ้ก่ สาขาอยุธยา สาขานวนคร สาขาบ่อวนิ สาขาอมตะนคร ในการด าเนินกจิการของ
บรษิทั ทัง้นี้ค่าเช่าที่บรษิทัต้องช าระในปัจจุบนัมอีตัราเดอืนละ 140,625 บาทมผีลตัง้แต่
วนัที ่1 มถิุนายน 2562 มกีารปรบัเพิม่จากเดมิ 15,625 บาท โดยอตัราค่าเช่าดงักล่าวมี
สว่นลดประมาณรอ้ยละ 2.41 จากค่าเช่าตลาดซึง่อา้งองิจากบรษิทั โมเดอรน์ พรอ็พเพอร์
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค 63 

ตี้ คอนซลัแตนท์ จ ากดั (ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.) 
 

 ราคาเช่า/ตรม. ราคาประเมิน/ตรม. 
สาขาปทุมธานี(นวนคร) 93.75 97.30 
สาขาอยุธยา 46.07 45.26 
สาขาชลบุร(ีอมตะนคร) 66.18 67.97 
สาขาระยอง(บ่อวนิ) 45.76 47.23 

 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมอีตัราค่าเช่าทีเ่หมาะสม เป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึ่งอา้งองิ
จากผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เงนิประกนัสญัญาเชา่ 
 
ยอดตน้งวด         
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด          
ลดลงระหวา่งงวด          
ยอดปลายงวด                          
 

- 
 

245,000.00 
0.00 

120,000.00 
125,000.00 

- 
 

125,000.00 
0.00 
0.00 

125,000.00 

บรษิทัเช่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย โดยบรษิทัต้องวางเงนิประกนั
สญัญาเช่าตามเงื่อนไขใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงนิเท่ากบัอตัราค่าเช่า 1 เดอืน ซึ่ง
เท่ากบั 245,000 บาท ต่อมาในวนัที่ 3 มกราคม 2562 บรษิทัได้ท าสญัญากบับรษิทั ไฮ
ววิ จ ากดั ไดม้กีารโอนเงนิประกนัจากบรษิทั เอน็.ว.ีพ.ีแลนด ์จ ากดั จ านวนเงนิ 120,000 
บาทใหแ้ก่ บรษิทั ไฮววิ จ ากดั เนื่องจากมกีารโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิทีจ่อดรถ จากเดมิเป็น
กรรมสทิธิ ์ของ เอ็น.ว.ีแลนด์ ไปเป็นของบรษิัท ไฮววิ จ ากดั จึงมกีารโอนเงนิประกนั
ดงักล่าว 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เนื่องจากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญา 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค 63 

บริษทั ไฮวิว จ ากดั  
 

ใหบ้รษิทัเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และที่
จอดรถ (ใกลส้ านักงานใหญ่) 
เจา้หนี้ – บรษิทั ไฮววิ จ ากดั 
ยอดตน้งวด         
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด          
ลดลงระหวา่งงวด          
ยอดปลายงวด                          
 

1,545,000.00 
 

 
0.00 

1,545,000.00 
1,545,000.00 

0.00 

1,620,000.00 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

บรษิทัเช่าที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งคอือาคารเกบ็ของ 1 ชัน้ และที่จอดรถ(ใกล้ส านักงาน
ใหญ่) ในการด าเนินกิจการของบรษิัท ทัง้นี้ค่าเช่าที่บรษิัทต้องช าระในปัจจุบนัมอีตัรา
เดือนละ 135,000 บาท มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2562 มีการปรบัเพิ่มขึ้นจากเดิม 
15,000 บาท โดยอตัราค่าเช่าดงักล่าวมสี่วนลดประมาณร้อยละ 2.17 จากค่าเช่าตลาด 
ซึง่อา้งองิจากผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้
ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ราคาเช่า/ตรม. ราคาประเมิน/ตรม. 
ทีจ่อดรถ 102.99 105.28 

 เงนิประกนัสญัญาเช่า 
ยอดตน้งวด         
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด          
ลดลงระหวา่งงวด          
ยอดปลายงวด                          
 

 
0.00 

120,000.00 
0.00 

120,000.00 

 
120,000.00 

0.00 
0.00 

120,000.00 

บรษิทัเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งคอือาคารเกบ็ของ 1 ชัน้ และทีจ่อดรถ(ใกลส้ านักงาน
ใหญ่) โดยรบัโอนเงนิประกนัสญัญาเช่าจากบรษิัท เอ็น.ว.ีพ.ีแลนด์ จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ
เท่ากบัอตัราคา่เช่า 1 เดอืน ซึง่เท่ากบั 120,000 บาท 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั เนื่องจากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา 
 

นายสิทธิวตัน์ ก ากดัวงษ ์ ค ้าประกนัหนี้สนิของบรษิทั ในนามส่วน
บุคคล 
 

97,000,000 0.00 บรษิัทมวีงเงนิสนิเชื่อกบัเจ้าหนี้สถาบนัการเงนิเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิลงทุน 
โดยมหีลกัประกนั คอื ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั 
และมกีารค ้าประกนัส่วนบุคคลโดยมนีายสทิธิวตัน์ ก ากดัวงษ์ เป็นผู้ค ้าประกนัโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่ายในการค ้าประกนั ซึ่งการค ้าประกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบนัการเงนิ
เรยีกรอ้ง              
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค 63 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวาม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เนื่องจากมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขในการขอรบัการสนับสนุนวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิลงทุน 
 

โรงพยาบาลองครกัษ์ 
 

รายไดค้า่บรกิารตรวจสุขภาพต่างดา้วและ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
 
ลกูหนี้การคา้ – โรงพยาบาลองครกัษ์ 
ยอดตน้งวด                 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด       
ลดลงระหวา่งงวด         
ยอดปลายงวด      
 

369,897.00 
 
 
 
 

82,925.00 
369,897.00 
440,491.00 
12,331.00 

88,605.00 
 
 
 
 

12,331.00 
88,605.00 
7,000.00 

93,936.00 

บริษัทให้บริการรับงานช่วงบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
โรงพยาบาลองครกัษ์ โดยอตัราค่าบรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีมอีตัราค่าบรกิารใกล้เคยีง
ราคาบัญชีกลางของการตรวจสุขภาพพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ในส่วนของการ
ให้บรกิารตรวจสุขภาพต่างด้าว บรษิัทคดิค่าบรกิารในอตัราที่สูงกว่าอตัราค่าบรกิารตรวจ
สุขภาพต่างด้าวใหแ้ก่โรงพยาบาลรฐับาลอื่น เนื่องจากจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารตรวจสุขภาพ
ต่างดา้วกบับรษิทัมจี านวนน้อยกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงพยาบาลรฐับาลอื่น  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั 

บริษัท เมืองไทยประกันภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

รายไดค้า่บรกิารตรวจภูมคิุม้กนั COVID-19 
 
 
 
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 
ยอดตน้งวด                 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด       
ลดลงระหวา่งงวด         
ยอดปลายงวด      

0.00 
 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

21,600.00 
 
 
 
 

0.00 
21,600.00 
21,600.00 

0.00 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารตรวจภูมคิุม้กนั COVID-19 เทยีบเคยีงกบัภาคเอกชนทีใ่หบ้รกิาร 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค 63 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย รายไดค้า่บรกิารฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ 
 
 
ลกูหนี้การคา้ – มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ยอดตน้งวด                 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด       
ลดลงระหวา่งงวด         
ยอดปลายงวด      

0.00 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

264,250.00 
 
 
 

0.00 
264,250.00 
264,250.00 

0.00 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ เทยีบเคยีงกบัภาคเอกชนทีใ่หบ้รกิาร 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) 

รายไดค้า่บรกิารตรวจคดักรอง 
 
 
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 
ยอดตน้งวด                 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด       
ลดลงระหวา่งงวด         
ยอดปลายงวด      

0.00 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

7,000.00 
 
 
 

0.00 
7,000.00 
7,000.00 

0.00 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารตรวจคดักรอง เทยีบเคยีงกบัภาคเอกชนทีใ่หบ้รกิาร 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั 

บริษทั แคปปิตอล พลสั แอด
ไวซอร่ี จ ากดั 

คา่ทีป่รกึษา 
 
 
เจา้หนี้ – บรษิทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอ
รี ่จ ากดั 
ยอดตน้งวด                 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด       
ลดลงระหวา่งงวด         
ยอดปลายงวด      

0.00 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2,675,000.00 
 
 
 

0.00 
2,675,000.00 
2,675,000.00 

0.00 

บรษิทัฯ ว่าจา้งทีป่รกึษาเพื่อท าการตรวจสอบสถานะกจิการของบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย์ 
จ ากดั เพือ่ใหก้รรมการบรษิทัพจิารณาตดัสนิใจเขา้ซื้อหุน้ทัง้หมด หรอืบางสว่น โดยพจิารณา
จากงบการเงนิปี 2562 ของบรษิทั สุขสวสัดิก์ารแพทย ์จ ากดัเป็นหลกั ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ ไดม้ี
การเปรยีบเทยีบราคา เงือ่นไขการใหบ้รกิาร และความน่าเชื่อถอื กบัผูจ้ าหน่าย 3 ราย  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

1. รายการระหว่างกนัระหว่าง บริษทั แอคคิว ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั กบับคุคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งประจ าปี 2562 และ 2563 
 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ 
ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค 63 

นายสิทธิวตัน์ ก ากดัวงษ์ 
 
 
 

ค ้าประกนัหนี้สนิของบรษิทัในนามสว่น
บุคคล 

2,000,000.00 
 

0.00 
 

บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนและเงนิลงทุน โดยมหีลกัประกนั คอื ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่ง
ทรพัย์สนิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั และมกีารค ้าประกนัส่วนบุคคล
โดยมนีายสทิธวิตัน์ ก ากดัวงศ ์เป็นผูค้ ้าประกนัโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายในการค ้า
ประกนั วงเงนิค ้าประกนัรวม 2 ล้านบาท ซึ่งการค ้าประกนัดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่สถาบนัการเงนิเรยีกรอ้งรายการลกัษณะดงักล่าวอาจเกดิขึ้น
อกีในอนาคต 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าว
เป็นรายการที่มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัย่อย เนื่องจากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขใน
การขอรบัการสนับสนุนวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
เงนิหมนุเวยีนและเงนิลงทุน 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
  

 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชนจ ากดั) ไดก้ าหนดมาตรการขัน้ตอนการท ารายการระหวา่งดงันี้ 

 การท าธุรกรรมระหว่างบริษัท กบัผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลจากการมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลที่
มคีวามเกีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ภายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้ไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 กรณีท่ี 1  รายการระหว่างกนัท่ีเป็นธรุกรรมปกติทางการค้า เชน่ รายการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายหรอืใหบ้รกิาร เป็นตน้ บรษิทัสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนัน้
มขีอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 
โดยบรษิทัจะจดัท าสรุปรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส 

 กรณีท่ี 2 รายการระหว่างกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากกรณีท่ี 1 บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พจิารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดย
พจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกตใินตลาด ซึ่งสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาที่เกิด
ขึ้นกบับุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มคีวามสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิทัจะใหผู้้เชี่ยวชาญอสิระหรอื
ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่ อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรอืผู้ถอืหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี้การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่
จะต้องมกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยการออกเสยีงในทีป่ระชุมนัน้ๆ กรรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยีจะไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและการได้มาหรอื
จ าหน่ายทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจ าปี หรอืสารสนเทศ
ต่างๆ ตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
  

 ในอนาคตหากบริษัท และบริษัทย่อยมคีวามจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ บรษิทั และบรษิทัย่อยจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่าง
กนัตามทีบ่รษิทั ก าหนดและกรรมการทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถมสี่วนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าว เพื่อใหก้าร
ตดัสนิใจเขา้ท ารายการดงักล่าวไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 ทัง้นี้ หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอือาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกต ิและ
คณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งดูแลใหบ้รษิทั ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยง และการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

 ทัง้นี้ บรษิทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิัท และหากหุ้นสามญัของบรษิัทได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
 

งบการเงิน 

 สรปุรายงานสอบบญัชี 

 รายงานของผู้สอบบญัชสี าหรบังบการเงนิของบรษิัทฯ ในปี 2561 งบการเงนิของบรษิัทฯ ตรวจสอบโดย นายชยัยุทธ   
องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3885 จากส านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท ผูส้อบบญัชไีดส้อบงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และไดแ้สดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และเฉพาะของบรษิัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
 รายงานของผู้สอบบญัชสี าหรบังบการเงนิของบรษิัทฯ ในปี 2562 งบการเงนิของบรษิัทฯ ตรวจสอบโดย นายชยัยุทธ   
องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3885 จากส านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท ผูส้อบบญัชไีดส้อบงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และไดแ้สดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็  จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และเฉพาะของบรษิัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

รายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบังบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2563  งบการเงนิของบรษิทัฯ ตรวจสอบโดย  นางณัฐสรคัร์  
สโรชนันท์จนี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4563 จากส านักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท ผูส้อบบญัชไีดส้อบงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และไดแ้สดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ย่อย และเฉพาะของบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 ภาพรวมการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) มลีกัษณะการประกอบธุรกจิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์
2.ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม    

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ด าเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน)
(“บรษิทั”) ซึ่งเน้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ประเภทบรษิทัและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมลีกัษณะการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่โดยใชร้ถเอก็ซ์เรย ์และมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญใหบ้รกิารทีส่ถานประกอบการของลูกคา้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
พรอ้มทัง้มชี่องทางการใหบ้รกิารผ่านคลนิิกสาขาทีเ่น้นการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างานและตรวจสุขภาพประจ าปีเกบ็ตก
เป็นหลกั ปัจจุบนั บรษิทัจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชวีเวชศาสตร์ มรีถเอ็กซ์เรย์ทัง้หมด 12 คนั และมสีาขา
ทัง้หมด 6 แห่ง ตัง้อยู่ที ่ราชพฤกษ์ (ทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่), ชลบุร ี(อ าเภอเมอืงชลบุร)ี, ชลบุร ี2 (อ าเภอพานทอง), ระยอง, ปทุมธานี 
และ พระนครศรอียุธยา นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพของผูเ้ขา้รบับรกิาร และสาเหตุทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้เข้ารบัการตรวจสุขภาพ ภายใต้แนวคิดนี้บริษัทจึงเห็นช่องทางการเติบโตและริเริ่มธุรกิจการให้บริการตรวจคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มขึน้มา 

ธุรกจิใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มด าเนินงานโดย บรษิทั แอคควิ ฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์จ ากดั (“บรษิทัย่อย”) ซึง่มี
การใหบ้รกิารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม ณ สถานประกอบการของลูกคา้ โดยใชเ้ครื่องมอืทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสามารถ
ใหบ้รกิารครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยสามารถแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 4 ประเภทหลกัดงันี้ 1. บรกิารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า   
2. บรกิารตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 3. บรกิารการตรวจอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เช่น แสง เสยีง ความรอ้น 
ฝุ่ น สารเคม ีเป็นต้น 4. บริการตรวจสิง่แวดล้อมอื่นๆ  ทัง้นี้ กลุ่มลูกค้าหลกัเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
อสงัหารมิทรพัย ์และอาหาร ในภาคตะวนัออกของประเทศ  

บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็จ ากดั (มหาชน) ขอชี้แจงภาพรวมการด าเนินงานและการวเิคราะห์การ
เปลีย่นแปลงของผลการด าเนินงานของงบการเงนิรวมของบบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. งบการเงินรวม– งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
 

➢ รายได้ 

รายได้จากการให้บริการ 
ในปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวมเท่ากบั 238.21 ลา้นบาท โดยประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์
เท่ากบั 215.63 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้มเท่ากบั 22.58 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์
ในปี 2563 เท่ากบั 215.63 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 24.79 จาก 286.70 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบทีรุ่นแรงจากการระบาด
ใหญ่ของโรคโควดิ – 19 ทางภาครฐัมมีาตราการป้องกนัการแพรร่ะบาดทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ทีใ่นประเทศไทย ยงัผลใหเ้กดิการ
ควบคุมและจ ากดัการเดนิทาง ท าใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถเดนิทางไปถงึลูกคา้ได ้ถงึแมว้า่สถานการณ์จะเริม่ผอ่นคลายขึน้ในช่วง
ไตรมาส 3  แต่ในช่วงระหว่างการพยายามจดัการกบัการระบาดนี้เศรษฐกจิของประเทศกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นกนั  โดยทาง
บรษิทัฯ พยายามปรบักลยุทธ์หาช่องทางรายไดป้ระเภทอื่น คอื รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจภูมคิุม้กนัโรคโควดิ – 19 และ 
รายไดค้า่บรกิารจุดตรวจคดักรอง แต่ยงัไมส่ามารถทดแทนรายไดจ้ากการตรวจสุขภาพทีล่ดลงได ้
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ในปี 2563 เท่ากบั 22.58 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52.19 จาก 47.22 ลา้นบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรค
โควดิ – 19 เชน่เดยีวกบักลุ่มบรษิทั ซึง่กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัยอ่ยสว่นใหญ่อยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่เศรษฐกจิของประเทศ
ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดทีรุ่นแรง ท าใหห้ลายโรงงาน หลายบรษิทัปิดตวัลง รวมทัง้การแข่งขนัในธุรกจินี้สูงขึน้ ท าให้
บรษิทัยอ่ยไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 333.93 99.20    238.21 98.13   
รายไดอ่ื้น 2.69 0.80      4.54 1.87     

รวมรายได้ 336.61 100.00  242.75 100.00 
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนการให้บริการ 234.75 69.74    180.22 74.24   
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 19.66 5.84      15.26 6.29     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 67.53 20.06    63.12 26.00   

รวมคา่ใชจ่้าย 321.93 95.64    258.6 106.53 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 14.68 4.36      (15.85) (6.53)

ตน้ทุนทางการเงิน 3.82 1.14      1.54 0.64     
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 10.86 3.23      (17.39) (7.17)
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 0.36 0.11      (0.79) (0.32)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 10.50 3.12      (16.61) (6.84)
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.07
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)

2563

161,356,164
(0.08)

215,000,000

2562
ส าหรับปี
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รายได้อ่ืน 
ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 4.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 69.20 จาก 2.69 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย ดอกเบีย้
รบั ก าไรจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน รายไดค้า่เชา่พืน้ที ่รายไดค้า่อาหารเสรมิสุขภาพ เป็นตน้ 
 

➢ ต้นทุนการให้บริการ 
ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขายและบรกิาร เท่ากบั 180.22 ลา้นบาท (สทุธหิลงัหกัรายการระหว่างกนั) ประกอบดว้ยตน้ทุน
จากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์161.56 ลา้นบาทและ ตน้ทุนจากการตรวจสิง่แวดลอ้มเท่ากบั 19.17 ลา้นบาท  
 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 
ในปี 2563 มตีน้ทุนจากการใหบ้รกิารทางการแพทยเ์ท่ากบั 161.56 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.25 จาก 200.07 ลา้นบาท โดย
ต้นทุนลดลงทัง้ในส่วนของต้นทุนคงที่ และต้นทุนผนัแปร  ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเพราะมกีารจดัจ้างพนักงาน
รายวนัแทนอตัราว่างงานในบางต าแหน่งงาน  คา่ยาและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการลดลงเพราะมกีารเจรจาต่อรอง
ราคาในการจดัซือ้กบัผูจ้ าหน่าย เชน่ วคัซนีไขห้วดัใหญ่ และ คา่เชา่/คา่บรกิาร การใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์การแพทยล์ดลง เพราะ
มกีารจดัซือ้เครือ่งมอือุปกรณ์การแพทยเ์พิม่เตมิใหเ้พยีงพอกบัการใชง้าน 
ตน้ทุนจากการตรวจคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ในปี 2563 มตีน้ทุนเท่ากบั 19.17 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 45.45 จาก 35.14 ลา้นบาท โดยตน้ทุนคงที ่ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายบุคคลกร
ลดลงเล็กน้อย แต่ค่าเสื่อมราคาเครื่องมอืเพิม่ขึน้จากการลงทุนในเครื่องมอืในปีก่อน และต้นทุนผนัแปรลดลงสอดคล้องกบั
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 
 

➢ ก าไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัในปี 2563 เท่ากบั 57.98 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 41.54 จาก 99.18 ลา้นบาท โดยอตัราก าไรขัน้ตน้
ในปี 63 รอ้ยละ 24.34 ลดลงรอ้ยละ 5.36 จากรอ้ยละ 29.70 เนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัลดลง และทาง
บรษิทัฯ ไดห้าทางในการลดตน้ทุนหลายรายการ ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ไม่ต่างจากเดมิมากนัก 

 

➢ ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 
ในปี  2563 กลุ่มบริษัทมีค่ า ใช้จ่ ายในการขายจ านวน  15.26 ล้านบาทลดลงร้อยละ 22.39 จาก 19.66 ล้านบาท                      
กลุ่มบรษิทัมคีา่ใชจ้่ายบุคลากรลดลงเลก็น้อย และค่าคอมมชิชัน่ลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 
 

➢ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 63.12 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.53 จาก 67.53 ล้านบาท ในส่วนของ
คา่ใชจ้่ายทีล่ดลงทีส่ าคญัคอืคา่ใชจ้่ายบุคลากรในปี 2563 เท่ากบั 22.71 ลา้นบาท  ลดลง 7.74 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 25.43 จาก 
30.45 ล้านบาท เนื่องจากผู้บรหิารลาออก และอาศยัความร่วมมอืร่วมใจกบัพนักงานในการปรบัลดเงนิเดอืนช่วงของการ
ระบาดรุนแรงเป็นเวลา 2 เดอืน เพื่อใหบ้รษิทัสามารถรอดผ่านวกิฤตไปได ้ในส่วนของค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ทีส่ าคญัในปี 2563 
คอื การตัง้ส ารองค่าเสยีหายจากคดคีวามเท่ากบั 1.90 ลา้นบาท  และค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัพจิารณา
การเขา้ลงทุนประมาณ 3 ลา้นบาท 
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➢ ต้นทุนทางการเงนิ 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 1.54 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 59.66 จาก 3.82 ลา้นบาทเนื่องจากบริษัทมีการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดตามวัตถุประสงคก์ารใช้เงิน ในการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนประชาชนทั่วไปเมื่อเดือน
ธนัวาคม 2562 
 

➢ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ เท่ากบั (16.61) ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิรอ้ยละ (6.84) ซึ่งลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้เกิดจากผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 โดยบริษัทฯ ไดพ้ยายามทกุ
ช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขาย และ ลดคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ  เพื่อลดผลกระทบและเกิดประโยชนก์บับรษัิทมากที่สดุ 
 

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

➢ สินทรพัย ์

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78.64 14.70 186.73 38.01
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน-หน่วยลงทุน รอการรับคืน 150.15 28.06 -               0.00
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 54.8 10.24 63.89 13.01
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.01 0.00 0.09 0.02
                                - กิจการอ่ืน 1.93 0.36 1.56 0.32
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 73.92 13.81 44.61 9.08
งานบริการระหวา่งด าเนินงาน 1.21 0.23 1.55 0.31
วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 6.20 1.16 8.19 1.67
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11.67 2.18 11.28 2.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 378.55 70.74 317.89 64.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 3.80 0.71 3.80 0.77
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 144.44 26.99 151.03 30.75
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                  0.00 7.38 1.50
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4.30 0.80 6.28 1.28
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.59 0.30 2.19 0.44
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.47 0.46 2.65 0.54

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 156.61 29.26 173.31 35.28
รวมสินทรัพย์ 535.16 100.00 491.20 100.00

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 491.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากบั 43.96 ล้านบาท 
ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัในสนิทรพัยข์องบรษิทั คอื เงนิลงทุนระยะสัน้  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน  ทีด่นิอาคาร
และอุปกรณ์ -สุทธ ิและ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

 
โดยในเดอืนมนีาคม 2563 ไดย้กเลกิกองทุน ซึ่งเป็นผลสบืเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ –19 แต่ในเดอืน พ.ย. 

2563 ทางผูบ้รหิารกองทุน ไดช้ าระคนืหน่วยลงทุนครัง้สุดทา้ยครบถว้นแลว้  ส่งผลใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สดเพิม่ขึน้ 

 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน เกดิจากการออกตรวจสุขภาพในช่วงไตรมาส 4 โดยจะเริม่ทยอยวางบลิแก่ลูกคา้
ไปจนถงึเดอืนมนีาคม 2564 สบืเนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงอยา่งมาก ท าใหส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมนุเวยีน
ลดลงดว้ย  

 

ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิเพิม่ขึน้จากการ ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีต่ าบลดอนหวัฬ่อ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ปรบัปรุง
อาคารทีช่ลบุร ีเพื่อเปิดสาขาใหม่ในช่วงปลายเดอืนกนัยายน 2563 และ ซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
การใชง้าน และยงัชว่ยลดตน้ทุนในการเช่าเครือ่งมอื และอุปกรณ์ 

 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ซึง่เกดิจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาใชเ้ป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าลานจอดรถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ โดยเพิม่ทัง้ในส่วน
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และ หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 

➢ หน้ีสิน 

 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2563 บรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 56.22 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั 27.35 
ล้านบาท ซึ่งมสีาเหตุจากเจา้หนี้การคา้ลดลง  ตามปรมิาณการสัง่ซื้อทีล่ดลง และ ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 
จากการตัง้ส ารองค่าเสยีหายจากคดคีวาม 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 65.69 12.27 29.83 6.07
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ถึง 2.43 0.45 8.14 1.66
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.62 0.49 0.85 0.17

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 70.74 13.22 38.82 7.90
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5.57 1.04 6.63 1.35
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6.62 1.24 8.23 1.67
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.64 0.12 0.64 0.13
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                  0.00 1.90 0.39

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12.82 2.40 17.4 3.54
รวมหนีสิ้น 83.56 15.61 56.22 11.44

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
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➢ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 434.98 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นล่างดงันี้  

 
 

ในระหว่างวนัที่ 18 ถงึ 20 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในส่วนทีจ่ะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป

เป็นจ านวน 55 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งขายในราคาหุ้นละ 6 บาทคดิเป็นเงนิจ านวนรวม 330 ล้านบาทซึ่ง

บรษิทัฯไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแล้วทัง้จ านวนในวนัที่ 23 ธนัวาคม 2562 และไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนช าระแล้ว

กบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2562 และหุน้สามญัของบรษิทัฯเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยเมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี้ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวท าใหบ้รษิทัมสี่วนเกนิมูลค่าหุน้  262.69 ล้าน

บาท (สทุธจิากคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 39.81 ลา้นบาท) 

 

➢ อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 29.70 24.31 

อตัราก าไรสทุธ ิรอ้ยละ 3.12 (6.84) 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้(D/E) เท่า 0.18 0.13 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 3.40 (3.75) 

 
 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 107.50 20.11 107.50 21.91

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ -  หุน้สามญั 215,000,000 หุน้ 107.50 20.11 107.50 21.91
ก าไร(ขาดทุน) สะสม 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 262.69 49.15 262.69 53.55
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8.43 1.58 8.43 1.72
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 72.97 13.65 56.36 11.49

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 451.59 84.49 434.98 88.67

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 534.52 100.00 490.56 100.00

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
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คณะกรรมการบรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) ได้ เหน็ถงึความส าคญัต่อหน้าที่
และความรบัผดิชอบในการดูแลกจิการให้มกีารจดัการที่ด ีรบัผดิชอบต่องบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะบรษิัทรวมถึง
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น สะทอ้นถงึผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของ
บรษิทัฯ ซึ่งไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานปารบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอเป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุนและผูถ้อืหุน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญัและจดัใหม้โีครงสรา้งการบรหิาร และการควบคุมภายในทีม่คีวามเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหน้ักลงทุนและผูถ้อืหุน้เชื่อมัน่ว่างบการเงนิของบรษิทัฯ เชื่อถอืได ้และมรีะบบทีด่ใีนการดูแลรกัษา
ทรพัยส์นิ ตลอดจนป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติ และการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม และมัน่ใจได้
ว่างบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มคีวามเชื่อถอืได้ตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป 

 

 

 

 

        (ผศ.ดร. ธนวรรธน์   พลวชิยั)    (ดร. สทิธวิตัน์   ก ากดัวงษ์) 
             ประธานกรรมการบรษิทั      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ ากัด (มหาชน) 

1. ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั 
แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของบริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

3. ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

3.1 การยกเลิกสญัญาและเรียกเงินคืนของ “สปสช.”  

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ว่าสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เป็นรายได้
คา้งรับจากมูลค่างานท่ีเสร็จแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินจากลูกคา้ตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีบริษัทฯ ลงนามกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซ่ึงก าหนดประเภทและอตัราการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะให้บริการแก่ผูรั้บ
ตรวจเป็นรายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ท่ีก าหนดไว ้
และ “สปสช.” จะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินท่ีจะจ่ายช าระแก่บริษทัฯ เป็นช่วงๆ 
โดยจ่ายช าระเดือนละคร้ังในเดือนถดัไป ทั้งน้ี “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความครบถว้นอยา่งนอ้ยปี
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ละคร้ังต่อไป การด าเนินงานตามสัญญาของปีงบประมาณ 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการและรับช าระเงินจาก “สปสช.” 
ครบถว้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษทัฯ ได้รับการสุ่มตรวจสอบจ านวน 2 คร้ัง จาก 
“สปสช.” และ “สปสช.” มีหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้กลบัมาว่าบริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบทุกคร้ัง ส าหรับการ
ด าเนินงานตามสญัญาของปี 2563 บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการไปแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 6,664,970.00 
บาท และไดรั้บช าระเงินถึงปัจจุบนั (วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563) เป็นจ านวนเงิน 4,726,580.00  บาท มียอดคงคา้งช าระอีก
เป็นจ านวนเงิน 1,938,390.00 บาท ซ่ึงเกิดจากการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับการตรวจบางส่วนของเดือนมิถุนายน 2563 และทั้ง
จ านวนของเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2563 ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2563 เร่ืองบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
เกิดจากข่าวการทุจริตเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล และหน่วยบริการหลายราย และ “สปสช.” ได้
เรียกเอกสารการใหบ้ริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการ ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นเป็นการทัว่ไป ซ่ึง
บริษทัฯ เป็นหน่ึงในจ านวนรายท่ี “สปสช.” เรียกตรวจสอบตามหนงัสือลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสาร
ทั้งหมดจากบริษทัฯ  และต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสญัญาดงักล่าว โดย “สปสช.” แจง้เหตุแห่งการยกเลิกสัญญา
เป็น 10 ประการ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ทราบว่ามีผูรั้บบริการรายใดบา้งท่ี “สปสช.” เห็นว่าผิดเง่ือนไขจนเป็นเหตุของบอกเลิก
สญัญา 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีหนังสือลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เพ่ืออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ 

“สปสช.” ต่อมา วนัท่ี 20 มกราคม 2564  “สปสช.” มีหนงัสือแจง้เรียกเงินค่าบริการปี 2562 ท่ีช าระแก่บริษทัฯ แลว้ จ านวน

เงิน 4,321,700.00 บาท คืนจากบริษทัฯ และในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือขอรายละเอียดในการเรียกคืน

เงินดงักล่าว 

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

 

3.2 การซ้ือหุน้สามญัของบริษทัอ่ืน  

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 ว่าเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564    บริษทัฯ ไดล้งนาม
ในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 133 ลา้นบาท      ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 เพ่ือซ้ือหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 161 ลา้นบาท และ
ไดช้ าระค่าหุ้นบางส่วนแลว้เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 113 ลา้นบาทจะช าระภายในวนัท่ีการซ้ือขายหุ้น
เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงก าหนดไวใ้นสญัญาคือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 นอกจากน้ีบริษทัฯ จะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายเพ่ือน าไปซ้ือ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ านวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จ านวน 3 คนัจากโรงพยาบาลดงักล่าว และบริษทัฯ ยงัมี
หน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงกันในสัญญาอีกหลายประการ อย่างไรก็ตามมูลค่าท่ีแน่นอนของการซ้ือหุ้น
ดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาในขั้นสุดทา้ย 
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4. เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน     การตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา    ในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ และลูกหนีก้ารค้า(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจหลกัให้บริการตรวจร่างกายบุคคล และตรวจสภาพน ้าและอากาศของสถานประกอบการอุตสาหกรรม จึง
รับรู้รายไดแ้ละรายไดค้า้งรับ เม่ือกลุ่มกิจการออกผลวิเคราะห์การตรวจร่างกายและผลตรวจสภาพน ้าและอากาศของแต่ละรายการซ่ึง
สรุปผลโดยผูเ้ช่ียวชาญวิชาชีพ และเม่ือรวบรวมผลวิ เคราะห์ครบตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ จึงออกใบแจง้หน้ีพร้อมส่งผลวิเคราะห์
ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ดงันั้นขั้นตอนการให้บริการซ่ึงมีผลต่อการน าเสนอรายได ้และสถานะของลูกหน้ีในรายงานทาง
การเงิน จึงเป็นรายการท่ีมีความส าคญั นอกจากน้ีรายการให้บริการท่ีเกิดข้ึนโดยผลการวิเคราะห์แต่ละรายบุคคลและรายสถานท่ีมี
จ านวนมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่า การวดัมูลค่าของรายการดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการรับรู้รายได ้และลูกหน้ีการคา้ ตรวจสอบเน้ือหาสาระของบญัชีลูกหน้ีการคา้
และรายได้คา้งรับ ตรวจสอบการจดัท ารายงานวิเคราะห์อายุของลูกหน้ี สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของ
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และสุ่มทดสอบการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ว่ามีความสอดคลอ้งกับนโยบายดังกล่าว 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการรับรู้ไดข้องกลุ่มบริษทั 

 

5. เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึง
ของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 
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6. ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอื่น  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมี
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

7. ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับ
การด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

8. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์
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ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ี
ไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมี
นัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมี
นยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี
จะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

(นางณัฐสรัคร์   สโรชนนัทจี์น) 
     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
    เลขทะเบียน 4563 

 
 
 

 
 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 186,726,330.98          78,644,827.21          183,990,130.16          73,279,841.86          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน-หน่วยลงทนุ รอการรับคืน 2.1 , 6 -                              150,151,708.62        -                             150,146,373.11        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7 63,889,161.55            54,802,156.88          56,637,528.74            44,691,381.39          

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 93,936.00                   12,331.00                 558,483.73                 78,442.46                 
                               - กิจการอ่ืน 8 1,560,246.35              1,933,207.38            1,484,381.57              1,833,516.02            

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 9 44,606,456.40            73,916,765.85          44,606,456.40            70,770,383.49          
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                              -                           4,000,000.00              8,000,000.00            
งานบริการระหวา่งด าเนินงาน 1,546,540.94              1,210,939.16            811,077.80                 -                           

วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 10 8,190,757.79              6,204,354.99            7,997,958.71              5,993,217.25            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 11,281,080.34            11,672,747.35          9,673,999.33              10,722,370.55          

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 317,894,510.35          378,549,038.44        309,760,016.44          365,515,526.13        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 12 3,798,400.50              3,798,400.50            3,798,400.50              3,798,400.50            
เงินลงทนุในบริษทัย่อย 13 -                              -                           3,000,000.00              3,000,000.00            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 151,026,226.21          144,443,509.10        143,314,118.32          133,509,282.74        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 7,375,202.43              -                           5,129,333.29              -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 6,275,068.37              4,304,033.21            6,275,068.37              4,304,033.21            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.3 2,185,517.85              1,594,910.91            1,940,691.59              1,437,966.76            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,645,097.34              2,466,254.00            2,626,497.34              2,349,654.00            

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 173,305,512.70          156,607,107.72        166,084,109.41          148,399,337.21        

รวมสินทรัพย์ 491,200,023.05          535,156,146.16        475,844,125.85          513,914,863.34        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ      

                                                                  (นายสิทธิวตัน์ ก  ากดัวงษ)์                                                                             ( นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ )

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 29,828,807.86            65,688,682.15          28,062,401.23            62,512,013.86          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 8,141,897.43              2,428,722.95            5,274,197.21              924,492.00               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 849,526.02                 2,622,890.92            413,511.33                 1,650,623.91            

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 38,820,231.31            70,740,296.02          33,750,109.77            65,087,129.77          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 6,631,438.67              5,568,003.77            4,195,742.82              2,666,779.03            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 8,225,960.99              6,616,436.00            7,239,043.99              5,881,569.00            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.3 639,894.00                 639,894.00               607,034.40                 607,034.40               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25.2 1,898,134.18              -                           1,898,134.18              -                           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 17,395,427.84            12,824,333.77          13,939,955.39            9,155,382.43            

                    รวมหน้ีสิน 56,215,659.15            83,564,629.79          47,690,065.16            74,242,512.20          

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 20 107,500,000.00          107,500,000.00        107,500,000.00          107,500,000.00        

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 20 107,500,000.00          107,500,000.00        107,500,000.00          107,500,000.00        

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 20 262,690,733.19          262,690,733.19        262,690,733.19          262,690,733.19        

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,434,589.25              8,434,589.25            8,000,000.00              8,000,000.00            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,359,041.46            72,966,193.93          49,963,327.50            61,481,617.95          

                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 434,984,363.90          451,591,516.37        428,154,060.69          439,672,351.14        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 491,200,023.05          535,156,146.16        475,844,125.85          513,914,863.34        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

1

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 29,828,807.86            65,688,682.15          28,062,401.23            62,512,013.86          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 8,141,897.43              2,428,722.95            5,274,197.21              924,492.00               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 849,526.02                 2,622,890.92            413,511.33                 1,650,623.91            

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 38,820,231.31            70,740,296.02          33,750,109.77            65,087,129.77          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 6,631,438.67              5,568,003.77            4,195,742.82              2,666,779.03            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 8,225,960.99              6,616,436.00            7,239,043.99              5,881,569.00            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21.3 639,894.00                 639,894.00               607,034.40                 607,034.40               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25.2 1,898,134.18              -                           1,898,134.18              -                           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 17,395,427.84            12,824,333.77          13,939,955.39            9,155,382.43            

                    รวมหน้ีสิน 56,215,659.15            83,564,629.79          47,690,065.16            74,242,512.20          

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 20 107,500,000.00          107,500,000.00        107,500,000.00          107,500,000.00        

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ -  หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น 20 107,500,000.00          107,500,000.00        107,500,000.00          107,500,000.00        

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 20 262,690,733.19          262,690,733.19        262,690,733.19          262,690,733.19        

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,434,589.25              8,434,589.25            8,000,000.00              8,000,000.00            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,359,041.46            72,966,193.93          49,963,327.50            61,481,617.95          

                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 434,984,363.90          451,591,516.37        428,154,060.69          439,672,351.14        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 491,200,023.05          535,156,146.16        475,844,125.85          513,914,863.34        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้

ท่ีออก เป็นส ารอง

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

      เพ่ิมทุนหุน้สามญั 27,500,000.00        27,500,000.00       

      ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 262,690,733.19     262,690,733.19      

      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย -                       4,387,918.54        (4,387,918.54)      -                      

      เงินปันผลจ่าย (15,000,000.00)     (15,000,000.00)      
      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                      -                     10,498,571.24      10,498,571.24       

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19     8,434,589.25        72,966,193.93      451,591,516.37      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                      -                     (16,607,152.47)     (16,607,152.47)      

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ส่วนเกินมูลคา่หุน้

สามญั

บาท
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้
ท่ีออก เป็นส ารอง

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

      เพ่ิมทุนหุน้สามญั 27,500,000.00        27,500,000.00       

      ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 262,690,733.19     262,690,733.19      

      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย -                       4,387,918.54        (4,387,918.54)      -                      

      เงินปันผลจ่าย (15,000,000.00)     (15,000,000.00)      

      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                     7,721,100.68        7,721,100.68         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 107,500,000.00      262,690,733.19     8,000,000.00        61,481,617.95      439,672,351.14      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 107,500,000.00      262,690,733.19     8,000,000.00        61,481,617.95      439,672,351.14      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

      ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                      -                     (11,518,290.45)     (11,518,290.45)      

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท

รวมยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ส่วนเกินมูลคา่หุน้

สามญั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 238,205,630.61        333,926,138.68         215,627,830.84        286,701,659.00        

รายไดอ่ื้น

     ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์น 203,373.58               499,997.00                147,299.81               499,997.00               

     รายไดอ่ื้น 4,339,793.18            2,185,160.38             7,410,759.37            3,821,046.97            

         รวมรายได้ 242,748,797.37        336,611,296.06         223,185,890.02        291,022,702.97        

คา่ใชจ่้าย 24.3% 29.7% 25.1% 30.2%

ตน้ทนุการให้บริการ 180,224,527.62        234,747,725.62         161,558,561.64        200,065,702.29        

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 15,258,352.01          19,659,649.09           14,009,316.73          17,573,952.39          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 63,118,324.94          67,525,332.43           58,874,104.12          62,354,057.20          

        รวมคา่ใชจ่้าย 258,601,204.57        321,932,707.14         234,441,982.49        279,993,711.88        

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน (15,852,407.20)         14,678,588.92           (11,256,092.47)        11,028,991.09          

ตน้ทนุทางการเงิน 1,541,544.96            3,821,828.18             951,144.81               3,665,824.41            

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (17,393,952.16)         10,856,760.74           (12,207,237.28)        7,363,166.68            

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 21.1 , 21.2 (786,799.69)              358,189.50 (688,946.83)             (357,934.00)

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (16,607,152.47)         10,498,571.24           (11,518,290.45)        7,721,100.68            

-7% 3% -5% 3%

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (16,607,152.47) 10,498,571.24 (11,518,290.45) 7,721,100.68

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                            -                            -                           -                           

(16,607,152.47) 10,498,571.24 (11,518,290.45) 7,721,100.68

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (0.08) 0.07 (0.05) 0.05

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 215,000,000 161,356,164 215,000,000 161,356,164

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

2563 2562 2563 2562

ก าไรส าหรับปี (16,607,152.47)      10,498,571.24        (11,518,290.45)      7,721,100.68         

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (16,607,152.47)      10,498,571.24        (11,518,290.45)      7,721,100.68         

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (16,607,152.47)      10,498,571.24        (11,518,290.45)      7,721,100.68         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                             -                             -                             
(16,607,152.47)      10,498,571.24        (11,518,290.45)      7,721,100.68         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (16,607,152.47)         10,498,571.24         (11,518,290.45)         7,721,100.68             

ปรับรายการกระทบท่ีก าไร(ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

คา่เส่ือมราคา 18,230,498.55           17,968,565.40         14,407,443.98           13,799,376.24           

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6,425,230.54             -                           4,513,107.45             -                             

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                            18,312.81                -                            18,312.81                  

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 940,664.84                345,348.11              940,664.84                345,348.11                

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น (203,373.58)              (499,997.00)             (147,299.81)              (499,997.00)               

หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 425,979.30                298,232.00              188,765.00                298,232.00                

หน้ีสูญไดรั้บคืน -                            (813,520.00)             -                            (813,520.00)               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,609,524.99             1,695,340.00           1,357,474.99             1,491,438.00             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,898,134.18             -                           1,898,134.18             -                             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (786,799.69)              358,189.50              (688,946.83)              (357,934.00)               

ตน้ทนุทางการเงิน 1,541,544.96             3,821,828.18           951,144.81                3,665,824.41             

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปล่ียนแปลง-

-ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 13,474,251.62           33,690,870.24         11,902,198.16           25,668,181.25           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  (9,512,983.97)           (14,278,887.76)        (12,134,912.35)         (22,037,125.55)          

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 372,961.03                (134,700.64)             349,134.45                (491,335.61)               

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (81,605.00)                70,594.00                (480,041.27)              148,832.04                

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 29,310,309.45           -                           26,163,927.09           -                             

วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ (2,322,004.58)           307,253.36              (2,815,819.26)           1,333,697.67             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 391,667.01                (3,019,147.51)          1,048,371.22             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (178,843.34)              (1,198,589.52)          (276,843.34)              (1,189,589.52)            

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ -กิจการอ่ืน (35,859,874.29)         14,322,606.20         (34,449,612.63)         15,513,110.12           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,773,364.90)           1,277,803.65           (1,237,112.58)           1,244,979.25             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน (6,179,486.97)           31,037,802.02         (11,930,710.51)         20,190,749.65           

จ่ายดอกเบ้ีย (1,541,544.96)           -                           (951,144.81)              -                             

จ่ายภาษีเงินได้ 196,192.75                (4,573,254.19)          186,222.00                (5,280,337.71)            

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (7,524,839.18)           26,464,547.83         (12,695,633.32)         14,910,411.94           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บาท

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายซ้ือหน่วยลงทนุ (กองทนุ) -                            (150,052,176.01)      -                            (150,052,096.80)        

เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทนุรับ(กองทนุ) 150,151,708.62         150,146,373.11         -                             

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 261,074.77                560,000.00              205,000.00                560,000.00                

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (23,506,666.85)         (18,799,452.01)        (22,905,729.75)         (12,111,668.30)          

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,911,700.00)           (2,559,800.00)          (2,911,700.00)           (2,559,800.00)            

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ 123,994,416.54         (170,851,428.02)      124,533,943.36         (164,163,565.10)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชี -                            (11,049,830.30)        -                            (11,049,830.30)          

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืม - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                           4,000,000.00             5,000,000.00             

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว -                            (70,938,367.67)        -                            (69,067,385.06)          

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8,388,073.59)           3,562,152.53           (5,128,021.74)           (843,303.16)               

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                            330,000,000.00       330,000,000.00         

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่ -                            (27,069,266.81)        (27,069,266.81)          

จ่ายดอกเบ้ีย -                            (3,945,115.85)          (3,789,112.08)            

จ่ายเงินปันผล -                            (10,500,056.25)        -                            (10,500,056.25)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (8,388,073.59)           210,059,515.65       (1,128,021.74)           212,681,046.34         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 108,081,503.77         65,672,635.46         110,710,288.30         63,427,893.18           

เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั -                            (2,900,000.00)          -                            (2,900,000.00)            

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 186,726,330.98         78,644,827.21         183,990,130.16         73,279,841.86           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าซ้ือ 1,364,250.00             3,830,000.00           1,364,250.00             3,830,000.00             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (1,364,250.00)           (3,830,000.00)          (1,364,250.00)           (3,830,000.00)            

เงินปันผลจ่ายลดลงจากเจา้หน้ีอ่ืนลดลง -                            4,499,943.75           -                            4,499,943.75             

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่ลดลง -                            12,740,000.00         -                            12,740,000.00           

เจา้หน้ีอ่ืนลดลง -                            (17,239,943.75)        -                            (17,239,943.75)          

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 13,800,432.97           -                           9,642,440.74             -                             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (13,800,432.97)         -                           (9,642,440.74)           -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ  ากดั และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

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

ในระหว่างวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชนและ
หุน้สามญัของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

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

บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือ วนัท่ี 20 มีนาคม 2540 ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษทั จ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540029193 
มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 442 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลกัคือ จดัเก็บ รวบรวม 
รับตรวจวิเคราะห์ วิจยัตวัอย่างและส่งตรวจเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย ์รวมทั้งการรายงานผลสรุปให้ค าแนะน า
ปรึกษาอนัเก่ียวกบัผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานท่ี ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า อากาศ และส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืน จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละส านกังาน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม  ฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
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มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ

และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

1.3.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์แลบ็ จ ากดั 

(มหาชน) และ บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุน้ 99.99% (ในการ

จดัท างบการเงินรวมถือเป็น 100%) หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญัออกแลว้ 

1.3.2 บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการ

ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

1.3.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง  และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง

หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
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ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที่ 16 การปอ้งกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การช าระหนีส้ินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.1 

(2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของ การรับรู้รายการการ

วดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่าและก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ การน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 

(3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก

เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สาย

พนัธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่

แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 - พิจารณาให้น ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ยในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลระดบั 2 หรือ ขอ้มูลระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี
ตามนิยามของตราสารหน้ีท่ีระบุไวใ้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 

ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับจ่ายล่วงหนา้ 

 

 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 

34,   ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 และฉบบัท่ี 9 จะไม่มีผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระส าคญั   ต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั  ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

2. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรขอ้ 1.4.1 ว่าในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดถื้อปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นคร้ังแรก โดย

กิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยบนัทึกปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงินจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ดงัน้ี 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินชขอ้ 1.4.1 (1)   มี

ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท   
 การจดัประเภท    การจดัประเภท   
 ตามมาตรฐานเดิม    ตาม TFRS 9   
 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   
 31 ธนัวาคม 2562  จดัประเภทใหม่  1 มกราคม 2563  ประเภท 
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   สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุน 150,151,708.62  (150,151,708.62)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน        

          - หน่วยลงทุนรอรับคืน -  150,151,708.62  150,151,708.62  สินทรัพยท์างการเงินท่ีมูลค่า 
       วดัดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม 
       ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษทันอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 1.4.1 (2)  กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัดงัน้ี 

-  รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ ณ 
วนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้คร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัฯ รับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัฯ เลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นับจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใช้คร้ังแรกหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า โดยจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ดงันั้น ณ วนัท่ีน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลกระทบดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย ์    

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 13,800,432.97  9,642,440.74 

 13,800,432.97  9,642,440.74 

หน้ีสิน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 15,164,682.97  11,006,690.74 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (1,364,250.00)  (1,364,250.00) 

 13,800,432.97  9,642,440.74 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามประเภท ดงัน้ี 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึง ขั้นความส าเร็จของงาน 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้เวชภณัฑ ์ จะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 
กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

3.3 วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

3.4 สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

3.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)             

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร และ ส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง    20  ปี 

อปุกรณ์การแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการ    5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน     5 ปี 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้ านกังาน    5 ปี 

ยานพาหนะ      5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้
ในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพย ์
ดงัน้ี 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา   5  ปี 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการ   ดอ้ย
ค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็น
อยา่งนอ้ย  ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

3.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ 
ควบคุม ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.8 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิง
กบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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3.9 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์
อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรขาดทุนตลอดอายุการท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงานน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ อยา่งไรกต็าม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิก
จา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือ
การสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการแกไ้ขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

3.10 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้

3.11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ส าหรับตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงค์อ่ืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือ ผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  กรณีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดั

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการ

อย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ข้ึนอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

การถือปฏิบัติคร้ังแรก 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.1 

3.12 สัญญาเช่า 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือโดยสญัญาเช่าจะ

เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับ

ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุน

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก

ท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วย

ส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ ขนยา้ย

สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้น

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่ม

บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

จนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
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ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา

เช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง

และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้        โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม ่

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี สัญญา
เช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก
ในการยกเลิกสญัญาเช่า 

 
สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือ

สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

การถือปฏิบติัคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

2.2 

  

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

- สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า       ถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า   

หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตาม
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สญัญาเช่า หกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเช่า หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรัพยเ์มื่ออายุ

สัญญาเช่าส้ินสุดลงผูเ้ช่าต้องตัดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์ห้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์แลว้แต่อายใุดจะสั้นกวา่ 

- สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูกจดัเป็นสญัญาเช่า

ด าเนินงาน โดยบริษทัจะบันทึกการจ่ายช าระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดระยะเวลาของอายขุองการเช่า 

3.13 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี 

 

4.   รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ

คา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี  

 

 

บริษทั 

   

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุ้น 

    ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562      

บริษัทย่อย          
บริษทั แอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั   ใหบ้ริการตรวจ

วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 

 ถือหุน้และ 

มีกรรมการร่วมกนั 

 99.99  99.99 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั          
โรงพยาบาลองครักษ ์   โรงพยาบาล  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 
บริษทั เอน็วีพีแลนด ์จ ากดั   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนั *  -  - 
บริษทั ไฮวิว จ ากดั   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนั *  -  - 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   มหาวิทยาลยั  มีกรรมการร่วมกนั  -  - 
บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)   ลงทุนและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 มีกรรมการร่วมกนั  -  - 

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

แอคพลสั 

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  มีกรรรมการร่วมกนั  -  - 
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บริษทั 

   

 

ประเภทธุรกิจ 

  

ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 

 ร้อยละการถือหุ้น 

    ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562      
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั          
นายสิทธิวฒัน์ ก ากดัวงษ ์     กรรมการ  -  - 
นางสาวปรมากรณ์ ปวโรจน์กิจ     กรรมการ  -  - 
นายธิบดี มงัคะลี     กรรมการ  -  - 
 

* เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม  2562  กรรมการท่านหน่ึงของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดย้ืน่หนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ
บริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

4.1 รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยการถือหุ้นและการมี    

ผูถื้อหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทั

ฯกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดค้่าเช่าส านกังาน  อตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ

ท่ีอยูใ่นการก ากบัดูแลของ กลต. 

 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาตามท่ีถูกเรียกเกบ็จากภาครัฐ โดยจดัสรรค่าใชจ่้ายใหบ้ริษทัยอ่ย  

ตามจ านวนพนกังาน และ พ้ืนท่ีใชง้าน 

 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานใหญ่  ราคาตามการประเมินราคาจากผูป้ระเมินอิสระท่ีอยูใ่นรายช่ือของ กลต. 
รายไดจ้ากการขายวคัซีน  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย  ราคาตลาด  
รายไดค้่าบริการ  ราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  ราคาตลาด 

ในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัออกแลว้ในการ
จดัท า  งบการเงินรวม) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน) 
รายการธุรกิจท่ีมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดปี ส้ินสุด ส าหรับงวดปี ส้ินสุด 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการบริการ - - 400,016.80 

 

333,155.60 
รายไดค้่าเช่าส านกังาน - - 336,299.88 336,299.88 
รายไดอ่ื้น - - 2,590,483.79 995,715.09 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

    
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานใหญ ่ - 3,154,375.00 - 3,154,375.00 
รายไดค้่าบริการ 381,455.00 369,897.00 381,455.00         369,897.00 

 

 

ค่าท่ีปรึกษา 2,637,500.00 - 2,637,500.00 - 
  

4.1.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร มีรายการดงัน้ี: 

  
บาท 

  
 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  
2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  11,564,000.00  14,885,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  642,150.00  538,408.00 

รวม  12,206,150.00  15,423,408.00 

4.2 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – บุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั ประกอบดว้ย: 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทย่อย:  
       

เงินทดรองจ่าย:         

บริษทัแอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์จ ากดั -  -  464,547.73  66,111.46 
รวม  -  -  464,547.73  66,111.46 

กจิการที่เกี่ยวข้อง         
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ค่าบริการ         

โรงพยาบาลองครักษ ์  93,936.00  12,331.00  93,936.00  12,331.00 
รวม  93,936.00  12,331.00  93,936.00  12,331.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  93,936.00  12,331.00  558,483.73  78,442.46 

4.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน-กจิการที่เกีย่วข้องกัน  ประกอบดว้ย: 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทย่อย:  

       

บริษทัแอคคิวฟาส แลบ็ เซ็นเตอร์จ ากดั     -       -  4,000,000.00  8,000,000.00 
รวม  -  -  4,000,000.00  8,000,000.00 

 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.25%  ของสถาบนัการเงิน 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ  519,593.00  583,562.00  466,138.00  519,072.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั 

186,206,737.98  78,061,265.21  183,523,992.16  72,760,769.86 

รวม  186,726,330.98  78,644,827.21  183,990,130.16  73,279,841.86 

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125-0.500 ต่อปี 

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืนและไม่หมุนเวยีนอ่ืน รอการรับคืน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและไม่หมุนเวียนอ่ืน-รอการรับคืน ประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั -  150,143,856.06  -  150,143,856.06 

กองทุนเปิด เคเอม็พลสั -  7,852.56  -  2,517.05 

รวม สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  150,151,708.62  -  150,146,373.11 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั -  -  -  - 

รวม สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั ไดย้กเลิกกองทุน ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ท าใหเ้กิดจากเทขายหน่วยลงทุนในปริมาณมาก การปิดกองทุนเพ่ือหยดุการซ้ือ ขาย สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ตามก าหนดของประกาศส านักคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย ราคา NAV ณ วนัยกเลิกกองทุนเท่ากบั 12.1738 บาทต่อหน่วยลงทุน ประมาณการขั้นต ่า

การจ่ายคืนหน่วงลงทุน ในช่วง วนัท่ี 31 มีนาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ในอัตรา 10.6226 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID-19 และตลาดการเงินยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ผูบ้ริหารกองทุนอาจด าเนินการขอขยายระยะเวลาการช าระบญัชีต่อส านกังาน ก.ล.ต.ต่อไปอีก  

ตั้งแต่ 31 มีนาคม จนถึง 13 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ไดรั้บเงินคืน ในอตัรา  12.1891 บาทต่อหน่วย ซ่ึงมากกว่าประมาณการ

จ่ายท่ีกองทุนไดแ้จง้ไว ้ในอตัรา  1.5665 บาท ต่อหน่วย 

รายละเอียด ประมาณการจ่ายช าระคืนหน่วยลงทุน เปรียบเทียบ การไดรั้บช าระคืนท่ีเกิดข้ึนจริงตั้งแต่ วนัท่ี 30 มีนาคม ถึง 

วนัท่ีในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน  มีดงัน้ี 

จ่ายเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทนุ ประมาณอตัราการจ่าย
คืน 

 อตัราการจ่ายคืนจรงิ 

30 มีนาคม 2563 1.0956  1.0956 

10 เมษายน 2563 0.3652  0.3652 

24 เมษายน 2563 0.6087  0.6087 

8 พฤษภาคม 2563 0.6087  1.100 

22 พฤษภาคม 2563 0.6087  0.7500 

5 มิถนุายน 2563 0.6087  0.7500 

19 มิถนุายน 2563 0.6087  0.6100 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

3 กรกฎาคม 2563 0.6087  1.4000 

17 กรกฎาคม 2563 0.5000  0.5000 

24 กรกฎาคม 2563 1.9000  1.9000 

31 กรกฎาคม 2563 1.1000  1.1000 

14 สิงหาคม 2563 0.9000  0.9000 

28 สิงหาคม 2563 0.5000  0.5000 

18 กนัยายน 2563 0.5000  0.5000 

13 พฤศจิกายน 2563 0.1096  0.1096 

    รวมถึง ณ 13 พฤศจิกายน 2563 10.6226  12.1891 

 ผูบ้ริหารกองทุนไดข้ออนุมตัิขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนเพิ่มเติมกับส านกังาน ก.ล.ต. โดยผลการพิจารณาของ

ส านกังาน ก.ล.ต. ตามหนงัสือลงวนัที่ 29 กนัยายน 2563 ใหมี้การผ่อนผนัระยะเวลาการช าระบญัชีกองทนุรวมตราสาร

หนีต้ามผลการส ารวจออกไปอีกจนถึงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบ

อาย ุ 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผูบ้ริหารกองทนุ ไดช้ าระคืนหน่วยลงทุนครัง้สดุทา้ยแลว้ในอตัรา 0.1096 

บาทตอ่หน่วย ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดแลว้ 

7. ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ ประกอบดว้ย 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้   64,692,655.65 
 

55,179,671.68 
 

57,203,808.54 
 

45,068,896.19 

หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึน 
 

(803,494.10) 
 

(377,514.80) 
 

(566,279.80) 
 

(377,514.80) 

ลูกหน้ีการคา้ -  สุทธิ  63,889,161.55  54,802,156.88  56,637,528.74  44,691,381.39 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ ดงักล่าวจ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี  
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

  บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋เงินรับ  2,913,403.45   209,274.65   2,824,405.45   121,254.25  

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  42,492,551.51   37,111,575.84   37,306,701.29  29,938,593.64  

เกินก าหนดช าระ:    
 

   
 

ระหวา่ง  1 ถึง  60 วนั  9,839,372.99   13,304,934.99   8,146,722.50   11,033,512.00  

ระหวา่ง 61 ถึง  90 วนั  2,799,335.50   1,673,080.30   2,799,335.50   1,312,045.00  

ระหวา่ง 91 ถึง 365 วนั  5,857,521.20   2,503,291.10   5,628,364.00   2,285,976.50  

มากกวา่ 365 วนั  790,471.00   377,514.80   498,279.80   377,514.80  

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  64,692,655.65  55,179,671.68  57,203,808.54  45,068,896.19 
หกั:ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน 

 
(803,494.10) 

 
(377,514,80) 

 
(566,279.80) 

 
(377,514,80) 

รวมลูกหนีก้ารค้า  -สุทธิ  63,889,161.55  54,802,156.88  56,637,528.74  44,691,381.39 

 

8. ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – กจิการอ่ืน 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  419,367.61 
 

330,253.63 
 

418,292.09 
 

324,468.60 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อ่ืน  203,489.74  359,104.74  164,864.48  316,198.41 

ลูกหน้ีเงินยมืพนกังาน  897,000.00  1,095,000.00  897,000.00  1,044,000.00 

อ่ืน ๆ  40,389.00  148,849.01  4,225.00  148,849.01 

รวม  1,560,246.35  1,933,207.38  1,484,381.57  1,833,516.02 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

9. สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน เป็นสิทธิท่ีกิจการ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบับริการท่ีไดใ้หก้บัลูกคา้แลว้ 

โดยสิทธิดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับจากมูลค่างานท่ีเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ 

ตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีบริษัทฯ ลงนามกับส านักงาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) ส าหรับปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซ่ึงก าหนดประเภทและอตัราการให้บริการเป็น

รายบุคคล โดยบริษทัฯ จะให้บริการแก่ผูรั้บตรวจเป็นรายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ท่ีก าหนดไว ้และ “สปสช.” จะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินท่ี

จะจ่ายช าระแก่บริษทัฯ เป็นช่วง ๆ โดยจ่ายช าระเดือนละคร้ังในเดือนถดัไป ทั้งน้ี “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่าง ๆ เพ่ือ

ตรวจสอบความครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง การด าเนินงานตามสัญญาส าหรับปีงบประมาณ 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการและรับ

ช าระเงินจาก “สปสช.” ครบถว้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการสุ่มตรวจสอบจ านวน 

2 คร้ัง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มีหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้กลบัมาว่าบริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบถูกตอ้งทุกคร้ัง 

ส าหรับการด าเนินงานตามสัญญาของปี 2563 บริษทัฯ ได้ให้บริการไปแลว้ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 

6,664,970.00 บาท และไดรั้บช าระเงินถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 4,726,580.00 บาท มียอดคงคา้งช าระอีกเป็น

จ านวนเงิน 1,938,390.00 บาท ซ่ึงเกิดจากการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับการตรวจระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 (บางส่วน) และเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2563 ทั้งจ านวน  

ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจาก “สปสช.” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 เร่ืองบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 30 กันยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุขของ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการหลายราย และ สปสช. ไดเ้รียกเอกสารการใหบ้ริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการ ต่าง ๆ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นเป็นการทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในจ านวนรายท่ี “สปสช.” เรียกตรวจสอบตามหนงัสือลง

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษทัฯ และต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสญัญาดงักล่าว โดย 

“สปสช.” แจง้เหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเป็น 10 ประการ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ทราบว่ามีผูรั้บบริการรายใดท่ีผิดเง่ือนไขจนเป็นเหตุ

ของการเลิกสญัญา 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีหนงัสือลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เพ่ืออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ “สปสช.” 

ต่อมา วนัท่ี 20 มกราคม 2564  “สปสช.” มีหนงัสือแจง้เรียกเงินค่าบริการปี 2562 ท่ีช าระแก่บริษทัฯแลว้ จ านวนเงิน 4,321,700.00 

บาท คืนจากบริษทัฯ และในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือขอรายละเอียดในการเรียกคืนเงินดงักล่าว 

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

ครบถว้นและขอใหพิ้จารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษทัฯ  
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

10. วสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

วสัดุทางการแพทย ์  5,929,964.58  4,347,076.25  5,737,165.50  4,135,938.51 

ยาและเวชภณัฑ ์  1,387,153.03  628,323.40  1,387,153.03  628,323.40 

อุปกรณ์ทางการแพทยส์ ารอง-         

    - และเคร่ืองแบบพนกังาน  12,360.00  36,056.41  12,360.00  36,056.41 

วสัดุส้ินเปลืองส านกังาน  861,280.18  1,192,898.93  861,280.18  1,192,898.93 

รวม  8,190,757.79  6,204,354.99  7,997,958.71  5,993,217.25 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีซ้ือ  - 
 

53,160.44 
 

- 
 

- 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้  4,424,299.83  6,177,554.08  4,393,661.62  5,280,337.71 

ภาษีนิติบุคคลอยูร่ะหวา่งขอคืน 
 

6,856,780.51  5,442,032.83  5,280,337.71  5,442,032.84 

รวม  11,281,080.34  11,672,747.35  9,673,999.33  10,722,370.55 

12. เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ดงัน้ี; 

 บาท 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ค ้าประกนัวงเงินบตัรเติมน ้ามนั 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัสาธารณูปโภค 159,250.00  159,250.00 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ค ้าประกนัฉีดวคัซีน 139,150.50  139,150.50 
ค ้าประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3,000,000.00  3,000,000.00 

รวม 3,798,400.50  3,798,400.50 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ทุนท่ีออก   เงินปันผลรับ 
 และ สัดส่วนของการถือหุน้ วิธีราคาทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 ช าระแลว้  31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม 

31 ธนัวาคม 
  31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม 

31 ธนัวาคม 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

        
บริษทั แอคคิวฟาส -         
   - แลบ็ เซ็นเตอร์ จ ากดั 3.00 99.99 99.99 3,000,000 3,000,000 - - 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน    - - - - 
สุทธิ    3,000,000 3,000,000 - - 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

14. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม     (หน่วย:บาท) 

 ท่ีดิน   
อาคาร และส่วน

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง   
 อุปกรณ์การแพทย์
และหอ้งปฏิบติัการ    

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังาน    

 เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน     ยานพาหนะ  

 สินทรัพย์
ระหวา่งท า 

 

รวม 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76 

 
87,842,254.60 

 
136,806,875.47 

 
7,013,734.44 

 
11,749,259.95 

 
15,727,521.27  2,101,763.46  291,748,433.95 

ซ้ือเพ่ิม 3,071,711.30 
 

7,068,977.70 
 

6,254,805.60 
 

2,516,752.70 
 

389,135.10 
 

-  5,569,534.45  24,870,916.85 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (1,654,000.01)  -  (1,654,000.01) 

โอน -  2,212,395.83  2,976,936.18  21,400.00  -  -  (5,210,732.01)  - 

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  (12,589,798.64)  (109,721,781.47)  (3,321,731.98)  (9,729,034.89)  (11,942,577.87)  -  (147,304,924.85) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (4,607,097.17)  (10,046,283.06)  (1,618,649.65)  (1,002,469.74)  (955,998.93)  -  (18,230,498.55) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  1,596,298.82  -  1,596,298.82 

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76  75,252,455.96  27,085,094.00  3,692,002.46  2,020,225.06  3,784,943.40  2,101,763.46  144,443,509.10 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,578,736.06  79,926,732.32  26,270,552.72  4,611,505.51  1,406,890.42  2,771,243.28  2,460,565.90  151,026,226.21 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ     (หน่วย:บาท) 

 ท่ีดิน  

อาคาร และส่วน
ปรับปรุงส่ิงปลูก

สร้าง  
อุปกรณ์การแพทย์
และหอ้งปฏิบติัการ  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่งท า 

 รวม 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76 
 

87,842,254.60 
 

99,294,009.39 
 

6,561,794.13 
 

10,175,499.10 
 

14,373,596.04  2,101,763.46 
 

250,855,941.48 

ซ้ือเพ่ิม 3,071,711.30 
 

7,068,977.70 
 

5,699,285.32 
 

2,513,952.70 
 

346,518.28 
 

-  5,569,534.45 
 

24,269,979.75 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (1,144,000.01)  -  (1,144,000.01) 

โอน -  2,212,395.83  2,976,936.18  21,400.00  -  -  (5,210,732.01)  - 

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

273,981,921.22 

                
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  (12,589,798.64)  (82,569,785.40)  (3,144,618.65)  (8,453,801.41)  (10,588,654.64)  - 

 
(117,346,658.74) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (4,607,097.17)  (6,433,124.12)  (1,527,826.06)  (883,397.70)  (955,998.93)  - 
 

(14,407,443.98) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -     1,086,299.82  -  1,086,299.82 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  (17,196,895.81)  (89,002,909.52)  (4,672,444.71)  (9,337,199.11)  (10,458,353.75)  - 
 
(130,667,802.90) 

มูลค่าสทธิตามบญัชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,507,024.76  75,252,455.96  16,724,223.99  3,417,175.48  1,721,697.69  3,784,941.40  2,101,763.46 

 
133,509,282.74 

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

143,314,118.32 
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บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 

  
งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนขาย  10,028,204.96  10,451,271.75  6,415,046.02 
 

6,507,799.22 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  8,202,293.59  7,517,293.65  7,992,397.96 
 

7,291,577.02 

รวม  18,230,498.55  17,968,565.40  14,407,443.98 
 

13,799,376.24 

ท่ีดินและอาคารจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 11 ลา้นบาท  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 บาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี   
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 
โอน  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน 
 

 
 

   
 

ค่าลิขสิทธ์ิ 3,126,840.65  1,000,000.00  2,758,500.00  6,885,340.65 

ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 2,194,600.00  1,911,700.00  (2,758,500.00)  1,347,800.00 

รวมราคาทุน 5,321,440.65  2,911,700.00  -  8,233,140.65 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,017,407.44)  (940,664.84)  -  (1,958,072.28) 

สุทธิ 4,304,033.21  1,971,035.16  -  6,275,068.37 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซ่ึงเกิดจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) -  - 

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :    

- รับรู้จากสญัญาเช่าด าเนินงาน 13,800,432.97  9,642,440.74 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,800,432.97  9,642,440.74 

บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด – ราคาทุน -  - 

หกั    ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,425,230.54)  (4,513,107.45) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,375,202.43  5,129,333.29 

 

17.     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้  21,491,509.73  36,517,300.34  20,390,704.09       34,499,129.72 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
 

   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  6,428,115.98  10,181,891.52  5,823,302.99        9,152,651.85 

รายไดรั้บล่วงหนา้  439,301.44  408,939.44  439,301.44           380,475.44 

อ่ืน ๆ  1,469,880.71  18,580,550.85  1,409,092.71      18,479,756.85 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  8,337,298.13  29,171,381.81  7,671,697.14      28,012,884.14 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  29,828,807.86  65,688,682.15  28,062,401.23      62,512,013.86 



รายงานประจ าปี 2563  IMH หน้า 205 

 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จ ากดั (มหาชน) 
 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

บริษทัฯ มีเจา้หน้ีสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 15 สัญญาเพื่อจดัหา เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ เช่าอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 60 งวด 48 งวด และ 36 งวด
ตามล าดบั 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,865,707.35  4,005,764.35 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (868,980.63)  (414,493.32) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,996,726.72  3,591,271.03 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15,511,412.00  10,726,012.00 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,710,979.03)  (1,083,571.26) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,797,159.69  13,233,711.77 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,502,280.00  1,502,280.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด (138,030.00)  (138,030.00) 

บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย 1,541,544.96  951,144.81 

หกั   เงินจ่ายช าระ (9,929,618.55)  (6,079,166.55) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 14,773,336.10  9,469,940.03 

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,141,897.43)  (5,274,197.21) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 6,631,438.67  4,195,742.82 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

 

 

บาท 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,425,230.54  4,513,107.45 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสญัญาเช่า 1,541,544.96  951,144.81 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,945,009.65  1,945,009.65 
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ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 40,446.00  40,446.00 
           รวม 9,952,231.15  7,449,707.91 

รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 และ 31 ธนัวาคม 2562  มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
 รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-            
-ภายในหน่ึงปี   9,120,483.02  (978,585.59)  8,141,897.43  2,879,131.80  (450,408.85)  2,428,722.95 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 7,105,702.48  (474,263.81)  6,631,438.67  5,986,575.55  (418,571.78)  5,568,003.77 

รวม 16,226,185.50  (1,452,849.40)  14,773,336.10  8,865,707.35  (868,980.63)  7,996,726.72 

  

 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ดอกเบ้ีย      ดอกเบ้ีย   
 รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  รอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-            
-ภายในหน่ึงปี   5,794,323.38  (520,126.17)  5,274,197.21  1,111,879.80  (187,387.80)  924,492.00 
-เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,420,482.75  (224,739.93)  4,195,742.82  2,893,884.55  (227,105.52)  2,666,779.03 

รวม 10,214,806.13  (744,866.10)  9,469,940.03  4,005,764.35  (414,493.32)  3,591,271.03 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือทรัพยสิ์นภายใตส้ัญญาเช่าเม่ือการส้ินสุดของสัญญาเช่าซ่ึงบริษทั

จะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  400,021.39  1,965,080.20  373,377.37  1,650,623.91 

ภาษีขาย – สุทธิ 
 

449,504.63  657,810.72  40,133.96  - 

รวม  849,526.02  2,622,890.92  413,511.33  1,650,623.91 

20. ทุนเรือนหุ้น 

จ านวนหุน้สามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

รายการ  จ านวนหุน้ (หุน้)  จ านวนเงิน (บาท) 
หุ้นสามัญจดทะเบียน     

8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบริษทั  50,000  5,000,000 

12 มีนาคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถุนายน 2561 –ลดมูลค่าหุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

21 มิถุนายน 2561 - เพ่ิมทุน  55,000,000  27,500,000 

                            รวม  215,000,000  107,500,000 

หุ้นสามัญท่ีออกช าระแล้ว     
8 กรกฎาคม 2539 -จดทะเบียนบริษทั  50,000  5,000,000 

12 มีนาคม 2558 – เพ่ิมทุน  8,304  830,400 

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

รวม  800,000  80,000,000 

21 มิถุนายน 2561 – ลดมูลค่าหุน้จาก 100 เป็น 0.50  160,000,000  80,000,000 

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

  215,000,000  107,500,000 
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 ในระหวา่งวนัท่ี 18 ถึง 20 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป

เป็นจ านวน 55,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงขายในราคาหุน้ละ 6 บาท คิดเป็นเงินจ านวนรวม 330 ลา้น

บาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนการ

เพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 

หุน้สามญัของบริษทัฯเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ท าให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 302.50 ลา้นบาท และมีค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 39.81 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดแ้สดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัคงเหลือ 262.69 ลา้นบาท 

21. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้ 

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอตัราร้อยละ 20 ตามล าดบั และอตัราท่ีใชใ้นการค านวณ

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัราร้อยละ 20 

21.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -  756,903.90  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (786,799.69)  (398,714.40)  (688,946.83)  (357,934.00) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ-- 

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 
 -  -  -  - 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไร(ขาดทุน)  (786,799.69)  358,189.50  (688,946.83)  (357,934.00) 
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21.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ

งวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563  2562  2563  2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนหกัรายไดท่ี้ไม่เสียภาษี (17,393,952.16)  10,856,760.74  (12,207,237.28)  7,363,166.68 
หกั  รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ -    -   
ค่าใชจ่้ายในการออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีบนัทึกเขา้ส่วนเกินทุน   (39,809,266.81)    (39,809,266.81) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (17,393,952.16)  (28,952,506.07)  (12,207,237.28)  (32,446,100.13) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีเงินได ้20%         698,718.80    - 
ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (786,799.69)  (398,714.40)  (688,946.83)  (357,934.00) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไรเพื่อ
เสียภาษี;    

 
   

     - ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม -  58,185.10  -  - 
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น-    งบก าไร(ขาดทุน) (786,799.69)  358,189.50  (688,946.83)  (357,934.00) 

 

 

 

 

21.3 องคป์ระกอบของสินทรัพยไ์ดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี             
ลูกหน้ีการคา้  113,255.96  261,652.96  113,255.96  261,652.96 
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ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 1,692,635.05 
 

1,333,257.95 
 

1,447,808.79 
 

1,176,313.80 
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  379,626.84  -  379,626.84  - 

รวม  
2,185,517.85  1,594,910.91  1,940,691.59  1,437,966.76 

 

 

   
บาท 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  639,894.00 

 
639,894.00 

 
607,034.40 

 
607,034.40 

รวม  639,894.00  639,894.00  607,034.40  607,034.40 

22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัตน้งวด 

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,609,524.99  1,695,340.00  1,357,474.99  1,491,438.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 8,225,960.99  6,616,436.00  7,239,043.99  5,881,569.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,243,174.00  1,558,596.00  1,073,965.00  1,373,818.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 366,350.99  136,744.00  283,509.99  117,620.00 

รวม 1,609,524.99  1,695,340.00  1,357,474.99  1,491,438.00 

บริษทัฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภยัในการค านวณตามมาตรฐานการบัญชีก าหนดโดยข้อสมมติในการ

ประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญท่ีใช้ในการค านวณประมาณการหน้ีสินภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ตามท่ีมี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานเพ่ิมค่าชดเชย ให้กบัลูกจา้งท่ีลาออกมีอายงุาน

ครบ 20 ปีข้ึนไปไดค้่าชดเชย 400 วนั โดยขอ้สมมติในการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชก้ารค านวณ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

อตัราคิดลด 2.68%  2.68% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-28.00 %  0-28.00 % 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ

เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจาก

การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2563 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 0.55 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 0.64 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 0.76 ลา้นบาท 

(ลดลง 0.66 ลา้นบาท) 

- ถา้พนกังานอายยุนืข้ึน (สั้นลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 0.03 ลา้นบาท (ลดลง 0.03 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ไดค้  านวณโดยการ

ใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัได้น าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน

ด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการในส่วนงานด าเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย 
 

ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
งบการเงินรวม (บาท) 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 โรงพยาบาล ตรวจวิเคราะห์  โรงพยาบาล ตรวจวิเคราะห์  

 อาชีวะเวชศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม อาชีวะเวชศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม รวม 

รายได้:       
รายไดจ้ากการบริการ 215,627,830.84 22,577,799.77 238,205,630.61 286,701,659.00 47,224,479.68 333,926,138.68 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (161,558,561.64) (18,665,965.98) (180,224,527.62) (200,065,702.29) (34,682,023.33) (234,747,725.62) 

ก าไรขั้นตน้ 54,069,269.20 3,911,833.79 57,981,102.99 86,635,956.71 12,542,456.35 99,178,413.06 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   (15,258,352.01)   (19,659,649.09) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (63,118,324.94)   (67,525,332.43) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -       

    จากการด าเนินงาน   (20,395,573.96)   11,993,431.54 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน       

รายไดอ้ื่น   4,543,166.76   2,685,157.38 

ตน้ทุนทางการเงิน   (1,541,544.96)   (3,821,828.18) 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี   (17,393,952.16)   10,856,760.74 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้

ไไได ้

  (786,799.69)   (358,189.50) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   (16,607,152.47)   10,498,571.24 
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23.1 สินทรัพยแ์ยกตามส่วนงาน 

 

23.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

ในระหว่างงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 26 ราย จ านวนเงิน
รวมประมาณ 66.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของรายไดร้วม 
 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 77,880,555.85  104,029,602.36  67,689,311.32  85,088,382.15 

ค่าแพทยแ์ละค่าพยาบาล 30,943,229.88  40,306,129.00  30,943,229.88  40,306,129.00 

วสัดุทางการแพทย,์ ยาและเวชภณัฑ ์        

     และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 71,617,169.98  76,183,849.15  70,268,294.12  73,413,871.22 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19,171,163.39  18,313,913.51  15,348,108.82  14,144,724.35 

 

  บาท 

 โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์  ตรวจวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ - สุทธิ            
อาคารและอุปกรณ์ 142,215,066.33  132,306,431.99  7,712,107.89  10,934,226.36  149,927,174.22  143,240,658.35 
สินทรัพยส่์วนกลาง 1,099,051.99  1,202,850.75  -  -  1,099,051.99  1,202,850.75 

รวมสินทรัพย์ 143,314,118.32  133,509,282.74  7,712,107.89  10,934,226.36  151,026,226.21  144,443,509.10 
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25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตาม สญัญาเช่าใชร้ถ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชส้ านกังานซ่ึง

ตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต ดงัต่อไปน้ี :- 

 บาท 

 บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  รวม 
ระยะเวลา      
ไม่เกิน 1 ปี 40,446.00  -  40,446.00 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,111.50  -  10,111.50 
มากกวา่ 5 ปี -  -  - 

รวม 50,557.50  -  50,557.50 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาระผูกพนัของสัญญาเช่าตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ด

ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

25.2 คดีความ 

คดีแพง่หมายเลขด าท่ี พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพชัรินทร์ อคัรพลสกลุ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเดก็หญิง

พรนชัชา อคัรพลสกลุ โจทก ์ กบั นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจา้งของบริษทั จ าเลยท่ี 1 และ บริษทั โรงพยาบาล

อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด ์ แลบ็ จ ากดั (มหาชน) นายจา้ง จ าเลยท่ี 2 ซ่ึงนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ไดข้บัรถไปชน 

เดก็หญิงพรนชัชา อคัรพลสกลุ ถึงแก่ความตาย และโจทกไ์ดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ในฐาน

ความผดิ ละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย ์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผดิเฉพาะตน ศาลมีค า

พิพากษาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี พ.967/2563 ใหจ้ าเลยทั้งสองช าระเงินใหแ้ก่โจทกเ์ป็น

จ านวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 

2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จใหแ้ก่โจทก ์ โดยไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและตั้งเป็นประมาณการหน้ีสินไวใ้น

งบการเงินแลว้ 
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26. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน     

26.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหาร

ความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ก) ลูกหน้ีการคา้ 
บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี

โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ

เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่า

ตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ ก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแส

เงินสด 

ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

    กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563             

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  30.67  30.67  -  -  -  30.67 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า       14.77  8.14  4.91  1.72  -  14.77 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย      -       -  -  -  -            - 

  45.44  38.81  4.91  1.72  -  45.44 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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  ลา้นบาท 

    กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินเฉพาะ) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563             

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  28.47  28.47  -  -  -  28.47 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า       9.46  5.27  2.91  1.28  -  9.46 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย      -       -  -  -  -  - 

  37.93  33.74  2.91  1.28  -  37.93 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

              

ความเส่ียงดา้นตลาด 

(ก) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่า  

(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไม่มีรายการคา้กบัต่างประเทศ จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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26.2  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย    (ยกเวน้หน่วยลงทุนท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความ

รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือ

ก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564  บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 133 ลา้น
บาท      ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 เพ่ือซ้ือหุน้ทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง
ในวงเงินไม่เกิน 161 ลา้นบาท และไดช้ าระค่าหุ้นบางส่วนแลว้เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 113 ลา้นบาทจะ
ช าระภายในวนัท่ีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาคือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 นอกจากน้ีบริษทัฯ จะตอ้ง
ช าระเงินให้แก่ผูข้ายเพ่ือน าไปซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ านวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จ านวน 3 คันจาก
โรงพยาบาลดงักล่าว และบริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนัในสัญญาอีกหลายประการ อยา่งไรก็ตาม
มูลค่าท่ีแน่นอนของการซ้ือหุน้ดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาในขั้นสุดทา้ย 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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