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สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และ ศนูย์ทนัตกรรม

บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ให้บริกำรทำง 

ทนัตกรรม โดยให้ควำมส�ำคญัในด้ำนมำตรฐำนคุณภำพเป็น

หัวใจส�ำคัญ ซึ่งเรำได้ยืดมั่นมำโดยตลอด เรำให้บริกำรทำง 

ทนัตกรรมโดยทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงแต่ละกำรรักษำ 

ร่วมกบักำรใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือให้บริกำรทำงทนัตกรรม

ท่ีมีประสิทธิภำพ สร้ำงรอยยิม้ท่ีสวยงำมแก่ผู้ ท่ีมำรับบริกำรทำง

ทนัตกรรมจำกทัว่โลก

เรำจะเป็นผู้น�ำและผู้ ให้บริกำรทำงทนัตกรรมท่ีดีเลิศในประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน โดยกำรรับฟังควำมต้องกำรของลกูค้ำ พฒันำ

ศักยภำพของบุคลำกร ปรับปรุงขัน้ตอนกำรท�ำงำนและกำร

ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย รวมถึงกำรมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรทำง 

ทันตกรรมท่ีมีประสิทธิภำพของทีมทันตแพทย์และบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ เรำมีควำมภำคภมิูใจอยำ่งย่ิงท่ีได้รับรำงวลัตำ่งๆ

ท่ีเก่ียวกบักำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมในประเทศไทย และได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำน JCI จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ

เรำมีควำมภำคภมิูใจในทีมบคุลำกรทำงกำรแพทย์ ทนัตแพทย์ 

พยำบำล และทีมสนบัสนนุท่ีร่วมกนัท�ำงำนหนกัเพ่ือสง่มอบคณุภำพ

มำตรฐำนกำรบริกำรให้แก่ผู้ รับบริกำร ซึ่งมำตรฐำน JCI ท่ีเรำ

ได้ รับ เป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของ

ประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมท่ีมี

คณุภำพและมำตรฐำนสงู

เรำหวังว่ำกำรประสบควำมส�ำเร็จในอดีตและในปัจจุบันจะส่ง

ผลให้เรำทกุคนประสบควำมส�ำเร็จย่ิงกวำ่ในอนำคต และร่วมกนั

สร้ำงคณุภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมในระดบั

สำกลแก่ผู้ รับบริกำรท่ีมีจ�ำนวนมำกขึน้

ทนัตแพทย์พรศักดิ์ ตนัตาปกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และ 

ศูนย์ทนัตกรรมบางกอก อนิเตอร์เนช่ันแนล เดนทลั 

เซน็เตอร์ (BIDC) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1

1.1 วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

1) วสัิยทศัน์ (VISION)
บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น�ำทำงธรุกิจทนัตสขุภำพของประเทศไทย

2) พนัธกจิ (MISSION)
บริษัทฯ ภำยใต้กำรให้บริกำรทนัตกรรมของศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรม จะให้บริกำรทำงทนัตกรรมด้วยคณุภำพตำมหลกั

วิชำชีพ และมำตรฐำนบริกำร โดยค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัและควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร และมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำคณุภำพอยำ่งตอ่

เน่ือง ภำยใต้สโลแกน “เรำสร้ำงรอยยิม้ เพ่ือบง่บอกควำมเป็นคณุ” โดยให้ควำมส�ำคญัในกำรด�ำเนินงำนและกำรสง่มอบคณุคำ่ส�ำคญั 

(VALUES)  ให้แก่ลกูค้ำ ได้แก่ 

- “Smile Quality” หมำยถงึ มุง่เน้นกำรให้บริกำรท่ีได้คณุภำพมำตรฐำนระดบัสำกล ด้วยกำรเลือกใช้เทคโนโลยีทำงทนัต

กรรมท่ีสำกลยอมรับและมีมำตรฐำนสงู ด้วยทนัตแพทย์ผู้ทรงคณุวฒิุและเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนท่ีหลำกหลำยสำขำ ภำย

ใต้กำรก�ำกบัดแูลคณุภำพตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด

- “Smile Price” หมำยถงึ กำรก�ำหนดรำคำคำ่บริกำรท่ีชดัเจนและเหมำะสมตอ่กำรให้บริกำร ตรวจสอบได้ รวมถงึรูปแบบ

กำรบริกำรท่ีน�ำเสนอลกูค้ำ (Packages) เป็นสิง่ท่ีคุ้มคำ่

- “Smile Services” หมำยถงึ กระบวนกำรดแูลรักษำทำงทนัตกรรมมีควำมสะอำดปรำศจำกเชือ้อยำ่งเช่ือถือได้ และ

กระบวนกำรดแูลลกูค้ำทัว่ไปเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตร

3) เป้าหมาย 
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธรุกิจในชว่งระยะเวลำ 1 - 3 ปีข้ำงหน้ำคือ 

- ให้มีกำรเติบโตทำงด้ำนผลประกอบกำรอยำ่งตอ่เน่ือง

- ควบคมุและลดคำ่ใช้จำ่ยในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

- บริกำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้

- เพ่ิมฐำนลกูค้ำใหม ่โดยใช้ชอ่งทำงกำรตลำด เชน่ Website, Social media ตำ่งๆ เป็นต้น

- รักษำฐำนลกูค้ำปัจจบุนั โดยพฒันำเพ่ือยกระดบัคณุภำพกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส�าคัญ

ประวัตคิวามเป็นมา
เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2548 กลุม่นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ ได้ก่อตัง้บริษัท บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์ จ�ำกดั (“BIDC”) ตัง้อยู่

ท่ีซอยพหลโยธิน 21 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำทเพ่ือประกอบธรุกิจเป็นคลนิิก        ทนัตกรรมครบวงจร โดยสำขำแรกคือท่ีพหลโยธิน ใช้ช่ือ

วำ่ Bangkok Dental Home ในปี 2549 เปิดอีก 2 สำขำ ได้แก่ สำขำสยำมสแควร์ใช้ช่ือวำ่ Bangkok Dental Group และสำขำรัชดำภิเษก 

ช่ือ Bangkok International Dental Center หรือ BIDC  ตอ่มำกลุม่นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุได้ก่อตัง้ “บริษัท กรุงเทพทนัตแพทย์ จ�ำกดั” 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2551 ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรมทัว่ไป แต ่ณ ขณะนัน้ยงัไมไ่ด้เร่ิม

ด�ำเนินธรุกิจใดๆ ตอ่มำเม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2555 บริษัท กรุงเทพทนัตแพทย์ จ�ำกดั ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 10 ล้ำนบำท และเปลี่ยน

ช่ือเป็น  บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (“บริษัทฯ”) โดยในปีเดียวกนัได้ซือ้สนิทรัพย์สำขำพหลโยธินและสำขำสยำมสแควร์จำก BIDC 

แล้วใช้ช่ือทำงกำรค้ำเป็น Smile Signature แทน สว่น BIDC ยงัคงมีสำขำท่ีเหลือสำขำเดียวคือ ท่ีรัชดำภิเษก ซึง่เป็นท่ีตัง้ปัจจบุนั 
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บริษัทฯ มีกำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 70 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุำยน 2558 บริษัท ฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบและพฒันำกำรให้บริกำร

ในรูปศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมท่ีให้บริกำรทำงทนัตกรรมทัว่ไปและเฉพำะด้ำนโดยทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ  บริษัทฯ ได้ขยำย

สำขำอยำ่งตอ่เน่ือง ณ ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมทัง้หมด 12 สำขำ โดยด�ำเนินกำรภำยใต้ช่ือ 

- “ศนูย์ทนัตกรรม บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์” หรือ “BIDC” จ�ำนวน 1 สำขำท่ีส�ำนกังำนใหญ่รัชดำภิเษก;

- “เดนทลั ซกิเนเจอร์” (“Dental Signature”) จ�ำนวน 3 สำขำ ได้แก่ สำขำภเูก็ต, สำขำพำรำกอน และสำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์

- “สไมล์ ซกิเนเจอร์” (“Smile Signature”) จ�ำนวน 8 สำขำ ได้แก่ สำขำรัชดำภิเษก 19,สำขำสยำมสแควร์, สำขำรำมอินทรำ, สำขำ

พหลโยธิน, สำขำซีคอนศรีนครินทร์, สำขำเซน็ทรัลเวสต์เกต, สำขำภเูก็ต และสำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ

นอกจำกสำขำท่ีด�ำเนินกำรในปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัคงมองหำโอกำสในกำรขยำยสำขำเพ่ือให้สำมำรถครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริกำรทัง้ใน

กรุงเทพมหำนคร และตำ่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภำพสงู 

ปัจจบุนั คลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัท (บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) ประกอบด้วยทีมทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญมำกกวำ่ 100 ทำ่น มีห้อง

รักษำทนัตกรรมทัง้สิน้ 64 ห้องทนัตกรรม มีเคร่ืองเอก็ซเรย์ดจิิตอลอนัทนัสมยัทกุสำขำ และมีทีมงำนท่ีได้รับกำรอบรมให้มีมำตรฐำนกำร

ให้บริกำรเป็นอยำ่งดี เพ่ือให้กำรบริกำรท่ีสภุำพ เป็นกนัเอง รวมทัง้ได้ท�ำกำรจดัเตรียมเทคโนโลยีทำงทนัตกรรมและเคร่ืองมือทนัตกรรมท่ี

ทนัสมยัไว้ให้บริกำร ไมว่ำ่จะเป็นกำรท�ำรำกฟันเทียม กำรจดัฟันแบบเร่งดว่น กำรฟอกสีฟัน เทคนิคใหมล่ำ่สดุจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 

กำรครอบฟันรุ่นใหมเ่พ่ือป้องกนัเหงือกด�ำ และกำรท�ำครอบฟันเซรำมิกวีเนียร์ เป็นต้น โดยค�ำนงึถงึควำมสะอำด ปลอดเชือ้ ควำม

ปลอดภยั และมุง่เน้นคณุภำพ ภำยใต้สโลแกน “เรำสร้ำงรอยยิม้ เพ่ือบง่บอกควำมเป็นคณุ”  นอกจำกนีค้ลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทท่ี

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมเตม็ระบบ ได้แก่ ศนูย์ทนัตกรรม BIDC และศนูย์ทนัตกรรม

สไมล์ซกิเนเจอร์รัชดำภิเษก นอกจำกนีศ้นูย์ทนัตกรรม BIDC ยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI Accreditation จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ

เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุำยน 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดยมีทนุจดทะเบียนเทำ่กบั 100 ล้ำนบำท โดยเป็นทนุ

จดทะเบียนท่ีออกและช�ำระแล้วเทำ่กบั 70 ล้ำนบำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ�ำนวน 140 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ตอ่มำเม่ือ

วนัท่ี 20 มิถนุำยน 2559 บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิจ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น รำคำหุ้นละ 0.50 บำท ท�ำให้ปัจจบุนั

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช�ำระแล้วทัง้สิน้ 75 ล้ำนบำท แบง่เป็นหุ้นสำมญั 150 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และมี

สว่นทนุจดทะเบียนท่ีรอกำรเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปอีกเทำ่กบั 25 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมญัจ�ำนวน 50 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 

0.50 บำท 

พฒันาการที่ส�าคัญ
พฒันำกำรท่ีส�ำคญัของกลุม่บริษัทเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจในกำรควบคมุบริษัทฯ และลกัษณะกำรประกอบธรุกิจนบัตัง้แตจ่ดั

ตัง้บริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2548 

ปี 2549

• กลุม่ผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ (นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ) ก่อตัง้บริษัท บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั 

เซน็เตอร์ จ�ำกดั (BIDC) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธรุกิจให้บริกำรทำง

ทนัตกรรม สำขำแรกคือ สำขำพหลโยธิน

• BIDC มีสำขำเพ่ิมอีก 2 สำขำได้แก่ สำขำสยำมสแควร์ และสำขำรัชดำภิเษก (ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์

ทนัตกรรม BIDC ปัจจบุนั)
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ปี 2550

ปี 2551

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

• ปี 2550 กลุม่ผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ (นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ) ก่อตัง้บริษัท โรงพยำบำลทนัตกรรมกรุงเทพ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (BIDH) ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธรุกิจโรงพยำบำล

ทนัตกรรมครบวงจร ซึง่ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้เร่ิมด�ำเนินธรุกิจ

 

• บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทเพ่ือประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรม ภำยใต้ช่ือ บริษัท 

กรุงเทพทนัตแพทย์ จ�ำกดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้ำนบำท โดยส�ำนกังำนใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 

1701/12 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร แตข่ณะนัน้ยงัไมไ่ด้ด�ำเนินกำร

 

• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั” และจดทะเบียนช่ือท่ีใช้ใน

กำรประกอบพำณิชยกิจ “สไมล์ซกิเนเจอร์” (“Smile Signature”) 

• บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 10 ล้ำนบำท และซือ้สนิทรัพย์สำขำพหลโยธินและสำขำสยำมสแควร์

จำก BIDC มำด�ำเนินกำรตอ่ ภำยใต้ช่ือ “สไมล์ซกิเนเจอร์”

• BIDC และกลุม่นำยพรศกัดิ์เข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจกำรของบริษัท ไบรท์สไมล์ ไวเทน็น่ิง สปำ 

(ประเทศไทย) จ�ำกดั (“BS”) ซึง่เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรฟอกฟันขำวโดยใช้สปำทนัตกรรมจำก

สหรัฐอเมริกำและมีทนุจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้BIDC ลงทนุซือ้หุ้นในสว่นท่ี BIDC 

ถือท่ีร้อยละ 90 ของหุ้นทัง้หมด ท่ีรำคำพำร์เทำ่กบั 18 ล้ำนบำท กำรซือ้หุ้นกิจกำรดงักลำ่วเป็นกำรซือ้

จำกผู้ ถือหุ้นเดมิของ BS ซึง่ไมไ่ด้เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทแตอ่ยำ่งใด และเพ่ือเป็นกำรขยำย

บริกำรด้ำนกำรฟอกฟันขำวของกลุม่บริษัท

• BIDC ได้ใบรับรองกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมจำก Joint Commission  

International หรือ JCI Accreditation ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนระดบัสำกลทำงด้ำนกำรให้บริกำร

ด้ำนกำรดแูลสขุภำพและกำรบริหำรองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกำ

• บริษัทฯ มีสำขำเพ่ิมอีก 2 สำขำ ได้แก่ สไมล์ซกิเนเจอร์คลนิิกทนัตกรรม สำขำรำมอินทรำ และศนูย์ 

ทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์รัชดำภิเษก (รัชดำภิเษก 19) 

• ศนูย์ทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ รัชดำภิเษก ของบริษัทฯ  และศนูย์ทนัตกรรม BIDC ได้ใบรับรอง

คณุภำพ ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมจำก Intertek Certification Limited

• บริษัทฯ มีสำขำเพ่ิมขึน้อีก 3 สำขำ ได้แก่ คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำซีคอนสแควร์

ศรีนครินทร์, คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซกิเนเจอร์ สำขำสยำมพำรำกอน (เดมิคือ สปำทนัตกรรม ไบรท์

สไมล์ ไวเทน็น่ิง สปำ (BS) ของ BIDC; บริษัทฯ ซือ้ทรัพย์สนิทัง้หมดของ BS แล้วปรับปรุงเพ่ิมเตมิเป็น

คลนิิกทนัตกรรม) และคลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลัซกิเนเจอร์ 

• ปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ เข้ำถือหุ้น BIDC และ BIDH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9 และ 99.8 

ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้บริษัทฯ ซือ้หุ้นของ BIDC และ BIDH จำกกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดมิท่ีรำคำพำร์ 

• บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 70 ล้ำนบำท 

• บริษัทฯ มีสำขำเพ่ิมขึน้อีก 3 สำขำ ได้แก่ คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล์ซกิเนเจอร์, คลนิิกทนัตกรรม 

สไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัลเวสต์เกต, และคลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั 

อีสต์วิลล์ 
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• จดัตัง้ บริษัท เดนทลั ออล (ประเทศไทย) จ�ำกดั (DAT) ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบ

ธรุกิจให้บริกำรงำนแลบ็ทนัตกรรมภำยในกลุม่บริษัท ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นใน DAT ร้อยละ 99.96 

ของทนุจดทะเบียน

• BIDC ขำยหุ้นท่ีถือใน BS ให้แก่กลุม่นำยพรศกัดิ์ท่ีรำคำ 19.90 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ตำม

บญัชี ณ 31 ธ.ค. 57 (มลูคำ่ตำมบญัชีตำมสดัสว่นท่ี BIDC ถือเทำ่กบั 19.73 ล้ำนบำท) ทัง้นี ้BS ได้

จดทะเบียนเลกิกิจกำรและช�ำระบญัชีแล้วเสร็จเม่ือเดือนกรกฎำคม 2559

• บริษัทฯ มีสำขำเพ่ิมขึน้อีก 1 สำขำ ได้แก่ คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ 

• ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมทัง้หมด 12  สำขำ แบง่เป็นกำรด�ำเนินกำร

ภำยใต้ “BIDC” 1 สำขำ, “สไมล์ซกิเนเจอร์” 8 สำขำ และ “เดนทลั ซกิเนเจอร์” 3 สำขำ

• ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุำยน 2559 มีมตเิปลี่ยนแปลงมลูคำ่ท่ีตรำไว้ของหุ้น

สำมญัของบริษัทฯ จำกเดิมมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท เป็นมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

พร้อมทัง้มีมตเิพ่ิมทนุจดทะเบียนจำก 70 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเสนอขำยตอ่ผู้ ถือ

หุ้นเดมิจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท และเพ่ือเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 25 ล้ำนบำท โดยออก

หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุอีกจ�ำนวน 60 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น และเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 50 ล้ำนหุ้น พร้อมทัง้จด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 100 ล้ำนบำท 

• บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกดั โดยใช้ช่ือวำ่ “บริษัท เดนทลั 

คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)” เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุำยน 2559 

• บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2559 ท�ำให้ทนุจดทะเบียน

ช�ำระแล้วของบริษัทฯ เทำ่กบั 75 ล้ำนบำท 

ปี 2558 

(ตอ่)

ปี 2559

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยดงันี ้

D

BIDC

ธุรกจิให้บริการด้าน

ทนัตกรรมครบวงจร

BIDH

ธุรกิจโรงพยาบาล

ทนัตกรรม

DAT

ธุรกิจให้บริการงาน

แล็บทางทนัตกรรม

99.99% 99.80% 99.96%
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บริษัท บำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์ จ�ำกดั (“BIDC”) ท�ำธรุกิจเป็นศนูย์ทนัตกรรมท่ีให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมแบบครบวงจร 

ด้วยทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงหลำยสำขำ ให้บริกำรด้วยเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีทนัสมยัและได้มำตรฐำนระดบัสำกล ปัจจบุนั BIDC 

มี 1 สำขำ คือ ศนูย์ทนัตกรรมบำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนล (Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตัง้อยูบ่นถนนรัชดำภิเษก

บริษัท โรงพยำบำลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (“BIDH”) จดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธรุกิจโรงพยำบำล        ทนัตกรรมท่ี

ให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมโดยเป็นสถำนพยำบำลท่ีสำมำรถรับผู้ ป่วยไว้ค้ำงคืน ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ด�ำเนินธรุกิจใดๆ เน่ืองจำกกำรท�ำธรุกิจโรง

พยำบำลทนัตกรรมจะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในหลำยๆ ด้ำน ทัง้ในด้ำนกำรด�ำเนินธรุกิจและข้อบงัคบัทำงด้ำนกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ บริษัทฯเหน็วำ่ในกำรวำงแผนท�ำธรุกิจโรงพยำบำลทนัตกรรมนัน้จะต้องมีโอกำสทำงธรุกิจท่ีชดัเจนและต้องมีควำมพร้อมในกำรเตรี

ยมกำรตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็นสถำนท่ี ท�ำเลท่ีตัง้และแผนธรุกิจท่ีชดัเจนก่อน ซึง่ต้องมีโอกำสท่ีเหมำะสมและใช้เวลำในกำรวำงแผนดงักลำ่ว 

ดงันัน้ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ จงึยงัไมมี่แผนกำรลงทนุท�ำธรุกิจโรงพยำบำลทนัตกรรมดงักลำ่ว ทัง้นีใ้นปัจจบุนักลุม่บริษัทยงัคงเน้นกำรท�ำ

ธรุกิจคลนิิกทนัตกรรมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่เป็นธรุกิจท่ีบริษัทฯ มีควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์มำยำวนำน โดยกำรเพ่ิมศกัยภำพใน

กำรให้บริกำรและปรับปรุงคณุภำพในทกุๆ ด้ำนเพ่ือควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำย

บริษัท เดนทลั ออล (ประเทศไทย) จ�ำกดั (“DAT”) จดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธรุกิจให้บริกำรด้ำนแลบ็ทนัตกรรม โดยในเบือ้งต้นให้บริกำร

ด้ำนทนัตกรรมประดษิฐ์ท่ีท�ำจำกกำรวสัดปุระเภทเซรำมิค เชน่ กำรท�ำฟันเทียม ครอบฟัน และสะพำนฟัน เป็นต้น เพ่ือสนบัสนนุสง่

เสริมกำรด�ำเนินงำนของศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัท ซึง่จะเป็นกำรลดต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยด้ำนแลบ็ทนัตกรรม 

ปัจจบุนั DAT มีแลบ็ทนัตกรรมอยูท่ี่จงัหวดัภเูก็ตเพ่ือให้บริกำรด้ำนแลบ็ทนัตกรรมให้กบัสำขำท่ีภเูก็ต 2 สำขำ และมีแลบ็ทนัตกรรม

ท่ีชัน้  7 ของอำคำรศนูย์ทนัตกรรม BIDC อีกหนึง่แหง่ (เปิดให้บริกำรเม่ือเดือนกรกฎำคม 2559) เพ่ือเป็นหนว่ยสนบัสนนุให้กบัสำขำ

ตำ่งๆ ท่ีกรุงเทพฯ อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมจะต้องใช้บริกำรแลบ็ทนัตกรรมเป็นจ�ำนวนมำก กำรให้บริกำร

โดย DAT จงึยงัไมเ่พียงพอส�ำหรับควำมต้องกำรของทกุสำขำ ดงันัน้ในชว่งระยะสัน้นี ้กลุม่บริษัทยงัคงมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้บริกำรแลบ็

ทนัตกรรมอ่ืนตอ่ไป ปัจจบุนัในปี 2559 DAT สำมำรถให้บริกำรแลบ็ทนัตกรรมแก่กลุม่บริษัทได้ประมำณร้อยละ 8.36 ของคำ่ใช้จำ่ยแลบ็ 

ทนัตกรรมทัง้หมดของกลุม่บริษัท ทัง้นีใ้นปี 2559 DAT มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรแลบ็ทนัตกรรมให้กบัคลนิิกท่ีอยูน่อกกลุม่บริษัท 

เน่ืองจำกมีทนัตแพทย์บำงคนสัง่ท�ำแลบ็ทนัตกรรมมำท่ี DAT จำกคลนิิกอ่ืน สว่นรำยได้จำกคลนิิกนอกกลุม่บริษัทเป็นเพียงสว่นน้อยมำก 

โดยในปี 2559 คดิเป็นประมำณร้อยละ 2.14  ของรำยได้ทัง้หมดของ DAT เทำ่นัน้  อยำ่งไรก็ตำม หำกในอนำคตมีกำรขยำยในสว่นแลบ็

ทนัตกรรมของ DAT และสำมำรถให้บริกำรสนบัสนนุภำยในกลุม่ได้ครบถ้วนแล้ว และยงัมีศกัยภำพเพียงพอก็จะสำมำรถรับงำนแลบ็

ทนัตกรรมของผู้ประกอบกำรคลนิิกทนัตกรรมรำยอ่ืนได้อีกด้วย นอกเหนือจำกธรุกิจข้ำงต้น DAT ยงัมองหำโอกำสทำงธรุกิจในกำรเป็นผู้

จดัจ�ำหนำ่ยสนิค้ำทนัตกรรมในอนำคตด้วย

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
หนว่ยงำนสนบัสนนุสว่นกลำงจะรวมศนูย์ท่ีบริษัทฯ โดยบริษัทยอ่ยต้องใช้บริกำรงำนสนบัสนนุของบริษัทฯ (Outsourcing) ได้แก่ งำน

ด้ำนบญัชี ระบบบญัชีกำรเงิน ต้นทนุ วำงแผนและงบประมำณ

สว่นบริษัท เดนทลั ออล (ประเทศไทย) จ�ำกดั (“DAT”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จะด�ำเนินงำนเสมือนหนว่ยธรุกิจเพ่ือสนบัสนนุสง่เสริมกำร

ด�ำเนินงำนของกลุม่บริษัท โดยสว่นงำนหลกัของ DAT คือ สว่นงำนแลบ็ทนัตกรรม เพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิในกำรให้บริกำรของกลุม่บริษัท

ทัง้นี ้การด�าเนินธรุกิจของบริษัทย่อยตอ้งเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การด�าเนินธรุกิจทีก่�าหนดโดยบริษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 2

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “กลุม่บริษัท”) ประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวสัดุ

อปุกรณ์ท่ีทนัสมยั ให้บริกำรทำงทนัตกรรมโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ มีมำตรฐำนกำรรักษำในระดบัสงู และมุง่เน้นกำรเอำใจใสต่อ่ผู้ เข้ำรับ

บริกำร  ในรูปแบบศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรม  ภำยใต้แบรนด์ “BIDC”, “Dental Signature” และ “Smile Signature” 

ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทประกอบด้วยทีมทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญแตล่ะสำขำ มีทีมงำนท่ีได้รับกำรอบรมให้มี

มำตรฐำนในกำรให้บริกำรเป็นอยำ่งดี เน้นกำรให้บริกำรท่ีสภุำพเป็นกนัเอง พร้อมด้วยเทคโนโลยีและวสัดอุปุกรณ์ท่ีปลอดภยัและทนั

สมยั กลุม่บริษัทให้บริกำรทำงทนัตกรรมแบบทัว่ไป ทนัตกรรมเพ่ือควำมงำม ทนัตกรรมรำกฟันเทียม ทนัตกรรมประดษิฐ์ ทนัตกรรมจดั

ฟัน นอกจำกนีย้งัมีสว่นศลัยกรรมชอ่งปำก รักษำรำกฟัน และรักษำโรคเหงือก  

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีทัง้หมด 12 สำขำ  เป็นศนูย์ทนัตกรรมจ�ำนวน 2 สำขำ และคลนิิกทนัตกรรมจ�ำนวน 10 สำขำ ดงัตอ่ไปนี ้

ศูนย์ทนัตกรรม

คลินิกทนัตกรรม

 1) ศนูย์ทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์  รัชดำภิเษก ซ.19

 2) ศนูย์ทนัตกรรม บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์ (BIDC)

 

 1) คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลั ซกิเนเจอร์ 

 2) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั ซกิเนเจอร์ สำขำสยำมพำรำกอน

 3) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั ซกิเนเจอร์  สำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์

 4) คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำสยำมสแควร์

 5) คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำซีคอนสแควร์* 

 6) คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำรำมอินทรำ

 7) คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำพหลโยธิน

 8) คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต

 9) คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ 

 10) คลนิิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ

หมำยเหต ุ: * สำขำซีคอนสแควร์ย้ำยจำกพืน้ท่ีเชำ่เดมิเน่ืองจำกทำงศนูย์กำรค้ำขอคืนพืน้ท่ีเชำ่เพ่ือปรัปปรุงเป็นทำงเข้ำอำคำรจอดรถ จงึย้ำยไปยงัพืน้ท่ีเชำ่ใหม ่

ชัน้เดมิภำยในศนูย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ มีกำรปิดกำรให้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตกแตง่ภำยใน ตัง้แต ่ 15 - 31 มกรำคม 2560 และเปิดให้บริกำรในพืน้ท่ีเชำ่ใหม่

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2560  เป็นต้นไป



รำยได้รวมของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย 

1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม โดยจ�ำแนกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ตำมกำรรักษำ  

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ
ธรุกิจหลกัของกลุม่บริษัทคือธรุกิจให้บริกำรทำงด้ำนทนัตกรรมแบบครบวงจร โดยแบง่ประเภทกำรให้บริกำรหรือกำรรักษำเป็นดงันี ้

1)  ทนัตกรรมแบบทั่วไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)

หมำยถงึ กำรตรวจสภำพชอ่งปำกและฟัน กำรท�ำควำมสะอำดและกำรรักษำสภำพเหงือกและฟัน เพ่ือให้มีสขุอนำมยัท่ีดีและสำมำรถ

มีอำยกุำรใช้งำนได้ในระยะยำว ประกอบไปด้วย กำรตรวจวินิจฉยัโรคทำงทนัตกรรม, กำรถ่ำยเอก็ซเรย์, กำรให้ค�ำปรึกษำและวำงแผน

กำรรักษำ กำรขดูหินปนูและขดัฟัน และกำรอดุฟันและกำรเปลี่ยนวสัดอุดุเก่ำ

2)  ทนัตกรรมรากฟันเทยีม (Dental Implants)

ได้แก่ กำรปลกูรำกฟันเทียม กำรปลกูรำกฟันเทียมแบบทนัที และแบบเสร็จภำยในหนึง่วนั 

3)  ทนัตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) 

เป็นกำรน�ำวิธีกำรทำงทนัตกรรมตำ่งๆ  ในกำรชว่ยเสริมสร้ำงกำรพฒันำควำมสวยงำมของฟันและรอยยิม้ ได้แก่ กำรฟอกสีฟัน กำร

เคลือบผิวฟัน กำรครอบฟัน กำรท�ำสะพำนฟัน กำรตกแตง่และบรูณะฟันด้วยวสัดเุรซิน่สีเหมือนฟัน

ก) กำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมทัว่ไป ได้แก่ กำรตรวจสภำพชอ่งปำกและฟัน กำรขดูหินปนู กำรอดุฟัน ถอนฟัน และกำรรักษำ

โรคเหงือก เป็นต้น

ข) กำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมเพ่ือควำมสวยงำม ได้แก่ กำรจดัฟัน กำรครอบฟัน กำรเคลือบฟัน กำรฟอกสีฟัน เป็นต้น 

ค) กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำทำงทนัตกรรมรำกฟันเทียม

2) รำยได้จำกกำรขำย ได้แก่ สนิค้ำทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบักำรดแูลสขุภำพชอ่งปำกและฟัน เชน่ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขดัฟัน เป็นต้น 

3) รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้คำ่เชำ่ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น
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2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่บริษัท งวดปี 2557– 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยได้จำกกำรบริกำร

• ทนัตกรรมทัว่ไป

• ทนัตกรรมเพ่ือควำมงำม

• กำรท�ำรำกฟันเทียม

• แลบ็ทนัตกรรม

รำยได้จำกกำรขำย

รำยได้อ่ืน

รวมรายได้

ลบ.

400.32

161.96

147.22

91.14

-

2.51

5.43

408.26

ร้อยละ

98.05

39.67

36.06

22.32

-

0.61

1.33

100.00

ลบ.

411.92

131.18

183.00

97.74

-

2.77

3.87

418.56

ร้อยละ

98.41

31.34

43.72

23.35

-

0.66

0.92

100.00

ลบ.

438.70

137.47

201.16

99.99

0.07

2.64

5.18

446.52

ร้อยละ

98.25

30.79

45.05

22.39

0.02

0.59

1.16

100.00

2557 2558 2559



4)  การรักษารากฟัน (Endodontic Dentistry)

กำรรักษำรำกฟัน โดยใช้กล้องไมโครสโคปท่ีสำมำรถขยำยได้ถงึ 5 เทำ่ท�ำให้เพ่ิมศกัยภำพกำรมองเหน็อยำ่งชดัเจน เหน็ควำมลกึและ

ชอ่งแคบของรำกฟันได้ดีขึน้ท�ำให้กำรรักษำรำกฟันมีประสทิธิภำพสงูสดุ และปลอดภยั ชว่ยในกำรรักษำรำกฟัน

5)  ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)

เป็นวิธีกำรรักษำทำงทนัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรผำ่ตดั ได้แก่ กำรผำ่ฟันคดุ กำรถอนฟัน กำรผำ่ตดัเพ่ือปลกูถ่ำยกระดกู กำรผำ่ตดัเพ่ือ

ฝังรำกฟันเทียมไททำเนียม และกำรผำ่ตดัเหงือกก่อนเข้ำรับกำรรักษำทำงทนัตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

6)  การรักษาโรคเหงอืก (Periodontic Dentistry)

รักษำโดยปริทนัตแพทย์ ท่ีจะมุง่เน้นกำรรักษำโรคปริทนัต์หรือโรคเหงือก เชน่ เหงือกอกัเสบ โรคเย่ือหุ้มฟันอกัเสบ รวมถงึกำรท�ำ

ศลัยกรรมเหงือกและกำรปลกูถ่ำยเหงือก เป็นต้น

7)  ทนัตกรรมประดษิฐ์ (Prosthodontic Dentistry)

เป็นศำสตร์แขนงหนึง่ท่ีชว่ยทดแทนฟันท่ีสญูเสียไปและแก้ไขปัญหำฟันท่ีเปรำะบำงหรือแตกหกั ได้แก่ กำรท�ำครอบฟัน กำรท�ำสะพำน

ฟัน และกำรท�ำฟันปลอมแบบถอดได้ 

8)  ทนัตกรรมจดัฟัน (Orthodontic Dentistry)

เป็นกำรจดักำรเรียงตวัของฟันท่ีเรียงอยำ่งไมเ่ป็นระเบียบ เชน่ ฟันเก ภำวะสบลกึหรือกำรสบฟันหน้ำไมส่นิท ขำกรรไกรย่ืน หรือมีชอ่ง

วำ่งระหวำ่งฟัน เป็นต้น กำรดดัฟันมีแบบโลหะธรรมดำ, แบบสีเหมือนฟัน, แบบถอดออกได้ไมเ่หน็เคร่ืองมือ, แบบไมเ่หน็เคร่ืองมือ และ

เคร่ืองมือคงสภำพฟัน

ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมผำ่นสำขำทัง้หมด 12 สำขำ โดยแตล่ะสำขำมีรำยละเอียดดงันี ้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

สาขา

คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์  สำขำพหลโยธิน

ศนูย์ทนัตกรรม BIDC

คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำสยำมสแควร์

ศนูย์ทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์รัชดำภิเษก

คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำรำมอินทรำ

คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ 

สำขำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลัซกิเนเจอร์ 

คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซกิเนเจอร์ สำขำสยำมพำรำกอน

คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัลเวสต์เกต

คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล์ซกิเนเจอร์ 

คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซกิเนเจอร์ 

สำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลัอีสต์วิลล์

คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัลป่ินเกล้ำ

โดย

บริษัทฯ

BIDC

บริษัทฯ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

2548 (1)

2549

2549 (1)

2556

2556

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2559

จ�านวนห้องทนัตกรรม

ที่เปิดให้บริการ (ห้อง)

4

21

6

5

3

3

6

6

2

3

3

2

จ�านวน

ทนัตแพทย์ (2)  

(คน)

12

56

25

11

12

7

7

19

7

4

5

5

ปีที่เปิด

ให้บริการ
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หมายเหต ุ: 
1) เปิดใหบ้ริการภายใตก้ารบริหารงานของ BIDC มาก่อนและเปลีย่นมาอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2555 
(2) จ�านวนทนัตแพทย์รวมทัง้หมดของกลุม่บริษัทจะไม่เท่ากบัจ�านวนทนัตแพทย์แต่ละสาขารวมกนั เนือ่งจากมีทนัตแพทย์บางส่วนทีท่�าการรกัษา

มากกว่าหน่ึงสาขา

กลุม่บริษัทแบง่ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมออกเป็น 3 กลุม่ ซึง่ใช้แบรนด์ท่ีตำ่งกนั โดยมีเกณฑ์ในกำรจดักลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

แบรนด์

BIDC

Dental 

Signature

Smile 

Signature

บริการ

• ให้บริกำรท่ีครบวงจร พร้อม

ทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง

• วสัด,ุ อปุกรณ์ทนัสมยัคณุภำพดี

• เทียบเทำ่ศนูย์ทนัตกรรมของโรง

พยำบำลชัน้น�ำ 

• ได้มำตรฐำน JCI จำก 

สหรัฐอเมริกำ

• ให้บริกำรท่ีครบวงจรพร้อม

ทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง

• วสัด ุอปุกรณ์ทนัสมยัคณุภำพดี

• กำรให้บริกำรในคณุภำพเดียวกบั 

BIDC

ศนูย์ทนัตกรรม

• ให้บริกำรท่ีครบวงจร พร้อม

ทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง

• วสัด ุอปุกรณ์ทนัสมยัคณุภำพดี

• ได้ใบรับรองคณุภำพตำม

มำตรฐำน ISO 9001:2008 

คลนิิกทนัตกรรม

• ให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมครบวงจร

โดยทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ

• วสัด ุอปุกรณ์ทนัสมยัคณุภำพดี

กลุ่มลูกค้า

• กลุม่รำยได้ระดบัสงู

• ลกูค้ำตำ่งประเทศ

• กลุม่รำยได้ระดบั  

ปำนกลำงถงึสงู

• กลุม่รำยได้ระดบั  

ปำนกลำงถงึสงู

• กลุม่รำยได้ระดบั  

ปำนกลำง

อัตราค่าบริการ

• เทียบเทำ่ศนูย์

ทนัตกรรมของโรง

พยำบำลชัน้น�ำ

• ใกล้เคียงศนูย์

ทนัตกรรมของโรง

พยำบำลชัน้น�ำ

• อยูใ่นระดบัใกล้

เคียงกบัศนูย์ทนัต

กรรมทัว่ไป

• อยูใ่นระดบัสงู

กวำ่คลนิิกทนัต

กรรมทัว่ไป

สถานที่

• เป็นอำคำร

ขนำดใหญ่มี

สถำนท่ีเฉพำะ

ของตนเอง

• ตัง้ในห้ำงสรรพ 

สนิค้ำชัน้น�ำ

• อำคำรท่ีอยู่

ในท�ำเลท่ีมี

ศกัยภำพ

• เป็นอำคำร

สถำนท่ีเฉพำะ

ของตนเอง

• เดนิทำงได้

สะดวกใกล้

ระบบขนสง่

สำธำรณะ

• ตัง้ในห้ำงสรรพ 

สนิค้ำ

• อำคำรท่ีอยู่

ในท�ำเลท่ีมี

ศกัยภำพยำ่น

ชมุชน
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทฯ มีกลยทุธ์กำรแขง่ขนัในกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรม โดยเน้นคณุภำพในกำรให้บริกำรเป็นหลกั ได้แก่

1) กำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมโดยทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน กลุม่บริษัทจะคดัเลือกเฉพำะทนัตแพทย์ท่ีมีควำมเช่ียวชำญและ

มีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรแตล่ะด้ำน เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่จะสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ เข้ำรับบริกำรได้อยำ่งถกูต้อง ปลอดภยั และ

เป็นท่ีพงึพอใจตอ่ผู้ เข้ำรับบริกำร  ทีมทนัตแพทย์และทนัตแพทย์เฉพำะทำงของกลุม่บริษัทตำ่งส�ำเร็จกำรศกึษำจำกมหำวิทยำลยั

ชัน้น�ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ

2) เน้นกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมแบบครบวงจร คือ สำมำรถให้บริกำรทำงทนัตกรรมได้อยำ่งครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของผู้ เข้ำ

รับบริกำร และเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำรท่ีมีควำมทนัสมยัเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกลและยงัอยูใ่นระดบัรำคำท่ีเหมำะสม 

3) เลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีควำมปลอดภยั และทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพ ควำมสะดวกและควำมรวดเร็วให้กบัทีมทนัตแพทย์ผู้

เช่ียวชำญในกำรรักษำ และให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคมุคณุภำพ โดยเฉพำะด้ำนกำรท�ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้เคร่ืองมือทนัต

กรรมทกุชิน้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด 

4) เน้นกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมเทำ่กบัระดบัสำกล โดยดไูด้จำกกำรท่ีบริษัทในกลุม่ได้รับรำงวลัหรือใบรับรองตำ่งๆ อำทิเชน่ 

• ในปี 2553 BIDC ได้รับรำงวลั Outstanding Quality, Customer  

Focus & Branding จำก Bai Po Business Awards 2010 โดย

สถำบนัศศนิทร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ซึง่เป็นรำงวลัท่ีให้ควำม

ส�ำคัญในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรท่ีสร้ำงควำมพึงพอใจ

ให้กบัลกูค้ำ และในปีเดียวกนั ยงัได้รับรำงวลั Thailand Prime  

Minister’s Export Award 2010

• ปี 2555 ศนูย์ทนัตกรรม BIDC ได้ใบรับรองกำรบริหำรจดักำรด้ำน

กำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมจำก Joint Commission International 

หรือ JCI Accreditation ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนระดบัสำกลทำงด้ำน

กำรให้บริกำรด้ำนกำรดแูลสขุภำพและกำรบริหำรองค์กรของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ โดยศนูย์ทนัตกรรม BIDC เป็นศนูย์ทนัตกรรมแหง่แรก

ของประเทศไทยท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI และเป็นแหง่ท่ีสอง

ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (รองจำกสงิคโปร์) ทัง้นี ้ กำรรับรอง

มำตรฐำน JCI จะมีระยะเวลำ 3 ปี ซึง่จะต้องได้รับกำร Re-accredit 

ทกุ 3 ปี ซึง่ศนูย์ทนัตกรรม BIDC ผำ่นกำร Re-accredit แล้วเม่ือเดือน

พฤศจิกำยน 2558 

 กำรรับรองตำมมำตรฐำน JCI ครอบคลมุถงึกำรบริหำรจดักำรองค์กร ทิศทำงและภำวะผู้น�ำ ระบบโครงสร้ำงควำมปลอดภยั

ทำงกำยภำพ ระบบกำรรองรับภำวะฉกุเฉิน ระบบกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ ระบบกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ ระบบ

กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ระบบคณุภำพและควำมปลอดภยัผู้ ป่วย รวมถงึกำรพฒันำและปรับปรุงคณุภำพกำรดแูลรักษำ

ตัง้แตผู่้ ป่วยเข้ำมำในสถำนพยำบำลจนกระทัง่ออกจำกสถำนพยำบำล 

 มำตรฐำน JCI จงึเป็นท่ียอมรับและรู้จกัดีในกลุม่ชำวตำ่งชำต ิโดยเฉพำะชำวยโุรปและอเมริกำ มำตรฐำน JCI สร้ำงควำมนำ่

เช่ือถือและควำมเช่ือมัน่ให้แก่คนไข้ท่ีมำเข้ำรับกำรรักษำ ศนูย์ทนัตกรรม BIDC จงึได้รับควำมสนใจจำกคนไข้ตำ่งชำตใินกำร

เข้ำมำรับกำรรักษำอยำ่งตอ่เน่ือง 
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• ปี 2557 ศนูย์ทนัตกรรมสไมล์ซกิเนเจอร์ รัชดำภิเษก และศนูย์ทนัตกรรม BIDC ได้

ใบรับรองคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรม

• ศนูย์ทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ ได้รับรำงวลั Prime Minister’s Export  Award 

2015 จำกนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรยอดเย่ียม 

นอกจำกนี ้ บริษัทฯ และ BIDC ยงัได้รับรำงวลัมำกมำยทัง้จำกบริษัทคูค้่ำท่ีส�ำคญัและจำกผู้บริโภค แสดงถงึกำรบริกำรท่ีได้มำตรฐำน

สำกลและเป็นท่ียอมรับอยำ่งกว้ำงขวำง อำทิเชน่

• Top Associate Partner Award จำก บริษัท Straumann ซึง่เป็นผู้ผลติและจ�ำหนำ่ยรำกฟันเทียมรำยใหญ่ของโลก และเป็นผู้น�ำใน

ด้ำนนวตักรรมรำกฟันเทียม มีส�ำนกังำนใหญ่อยูส่วิตเซอร์แลนด์; 

• Global Patients’ Choice Winner โดย Smile Signature ได้ Ranked Top 3 for Dental Choice in Thailand;

• รำงวลั Thailand Trust Mark โดยกรมสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ;

• DBD Award โดยกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ เป็นต้น

จำกกำรท่ีศนูย์ทนัตกรรมของกลุม่บริษัทได้ใบรับรองคณุภำพข้ำงต้น ท�ำให้ผู้ เข้ำรับบริกำรทัง้ท่ีเป็นชำวไทยและชำวตำ่งประเทศจะมี

ควำมไว้ใจและเช่ือถือท่ีจะเข้ำรับบริกำรจำกศนูย์ทนัตกรรมของกลุม่บริษัท และให้ควำมเช่ือมัน่ตอ่คลนิิกทนัตกรรมอ่ืนๆ ในเครือด้วย 

เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่วำ่จะได้รับกำรบริกำรทำงทนัตกรรมท่ีมีมำตรฐำนเดียวกนั

5) พฒันำกำรดแูลเอำใจใสแ่ละให้ควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วแก่ผู้ เข้ำรับบริกำร คดัเลือกทีมงำนท่ีผำ่นกำรอบรมและควำมรู้ด้ำน

ทนัตกรรมมำอยำ่งดีในกำรให้บริกำร เพ่ือควำมพงึพอใจและประทบัใจตอ่ผู้ เข้ำรับบริกำร ท่ีจะแนะน�ำคนรู้จกัมำใช้บริกำรของศนูย์

ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทตอ่ไป

  กลุม่บริษัทเน้นควำมพงึพอใจของลกูค้ำท่ีมำใช้บริกำรเป็นปัจจยัท่ีส�ำคญั จงึมีกำรสง่ Email ถงึผู้ เข้ำรับบริกำรเพ่ือขอบคณุท่ีมำ

ใช้บริกำร และมีกำรให้ผู้ เข้ำรับบริกำรกรอกแบบสอบถำมหลงักำรรับบริกำร เพ่ือน�ำข้อมลูจำกแบบสอบถำมตำ่งๆ มำพฒันำและ

ปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำรตอ่ไป 

6) มีแผนและแนวทำงในกำรสร้ำงแบรนด์ทัง้ BIDC, Dental Signature และ Smile Signature ให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

โดยเพ่ิมชอ่งทำงในกำรโฆษณำท่ีเป็น Social Network เพ่ิมขึน้ เชน่ Facebook, Website ของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถงึสร้ำงควำม

จงรักภกัดีตอ่แบรนด์ของกลุม่บริษัท (Brand Loyalty)  

7) เข้ำร่วมงำน Event ตำ่งๆ ท่ีหนว่ยงำนภำครัฐ (เชน่ กระทรวงพำณิชย์, กระทรวงกำรทอ่งเท่ียว เป็นต้น) จดัขึน้ในตำ่งประเทศ เพ่ือ

เป็นกำรสนบัสนนุนโยบำยกำรเป็นศนูย์กลำงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์หรือ Medical Hub ของเอเชีย และนโยบำยด้ำนกำรทอ่ง

เท่ียวเชิงสขุภำพ ซึง่กลุม่บริษัทจะมีกำรออกบธูแนะน�ำบริกำรทำงทนัตกรรมท่ีมีมำตรฐำนระดบัสำกลของศนูย์ทนัตกรรมของกลุม่

บริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัของชำวตำ่งชำต ิซึง่เป็นอีกหนึง่ชอ่งทำงท่ีสำมำรถขยำยกลุม่ผู้ เข้ำรับบริกำรได้
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ภาวะอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรให้บริกำรทนัตกรรม สำมำรถแบง่ออกเป็น 

1) คลนิิกทนัตกรรมหรือศนูย์ทนัตกรรมท่ีเป็นสถำนพยำบำลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้ำงคืน ได้แก่ คลนิิกหรือศนูย์ทนัตกรรมทัว่ไป, 

ศนูย์ทนัตกรรมภำยในโรงพยำบำล 

2) สถำนพยำบำลทนัตกรรม/โรงพยำบำลทนัตกรรม ท่ีเป็นสถำนพยำบำลท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้ำงคืน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นโรงพยำบำลทนัต

กรรมท่ีเป็นของคณะทนัตแพทย์ศำสตร์ของมหำวิทยำลยัตำ่งๆ ท่ีเปิดสอนคณะทนัตแพทย์ศำสตร์ โดยใช้ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ด้วย เชน่ มหำวิทยำลยัมหิดล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ และมหำวิทยำลยัขอนแก่น เป็นต้น แตย่งัไมมี่

ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นของเอกชนท่ีให้บริกำรในเชิงพำณิชย์

 

กฎกระทรวง เร่ืองกำรก�ำหนดลกัษณะของสถำนพยำบำลและลกัษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง วำ่

ด้วยวิชำชีพและจ�ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดนิยำมสถำนพยำบำลด้ำนทนัตกรรม ไว้ดงันี ้

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

• “คลนิิกทนัตกรรม” หมำยควำมวำ่ คลนิิกท่ีจดัให้มีกำรประกอบวิชำชีพทนัตกรรม ซึง่ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพทนัตกรรม 

จ�ำนวนหนึง่คน 

 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

• “สถำนพยำบำลทนัตกรรม” หมำยควำมวำ่ สถำนพยำบำลท่ีจดัให้มีกำรประกอบวิชำชีพทนัตกรรม โดยมีจ�ำนวนเตียงไมเ่กิน 30 

เตียง ซึง่ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพทนัตกรรม 2 คนส�ำหรับสถำนพยำบำลท่ีมีจ�ำนวนเตียงไมเ่กิน 10 เตียง หรือมี 4 คนส�ำหรับ

สถำนพยำบำลท่ีมีจ�ำนวนเตียง 11 - 30 เตียง 

• “โรงพยำบำลทนัตกรรม” หมำยควำมวำ่ โรงพยำบำลท่ีจดัให้มีกำรประกอบวิชำชีพทนัตกรรม โดยมีจ�ำนวนเตียงมำกกวำ่ 30 เตียง 

ซึง่ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพทนัตกรรม 6 คนส�ำหรับโรงพยำบำลท่ีมีจ�ำนวนเตียง 31 - 60 เตียง หรือมี 8 คนส�ำหรับโรง

พยำบำลท่ีมีจ�ำนวนเตียง 61 - 90 เตียง และสดัสว่นผู้ประกอบวิชำชีพตอ่จ�ำนวนเตียงท่ีเพ่ิมขึน้เทำ่กบั 2 คน ตอ่ 1 - 30 เตียงท่ีเพ่ิมขึน้  

และต้องมีหนว่ยบริกำรและระบบสนบัสนนุกำรให้บริกำรตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวงดงักลำ่ว เชน่ แผนกเวชระเบียน แผนกผู้ ป่วย

นอก แผนกผู้ ป่วยใน แผนกเภสชักรรม แผนกผำ่ตดั แผนกรังสีวิทยำ ระบบควบคมุกำรติดเชือ้ บ�ำบดัน�ำ้เสีย ไฟฟ้ำส�ำรอง เป็นต้น 

จำกข้อมลูสถิติสถำนพยำบำลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้ำงคืน (คลนิิก) ของส�ำนกัสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรม

สนบัสนนุบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ ณ วนัท่ี 9 ตลุำคม 2558 ระบวุำ่ทัว่ประเทศมีคลนิิกทนัตกรรมทัง้สิน้ 4,244 แหง่ แบง่เป็น

เขต

กรุงเทพมหำนคร

ภมิูภำค

รวมทัง้หมด

คลินิกทนัตกรรมทั่วไป

1,456 

2,715

4,171

คลนิิกทนัตกรรมเฉพาะทาง

5

68

73

รวม

1,461 (34.4%)

2,783 (65.6%)

4,244 (100.0%)

จำกข้อมลูข้ำงต้นจะเหน็ได้วำ่จ�ำนวนคลนิิกทนัตกรรมในเขตกรุงเทพมหำนครเพียงจงัหวดัเดียวคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.4 ของทัว่

ประเทศ แสดงให้เหน็ถงึควำมกระจกุตวัของสถำนประกอบกำรท่ีไมไ่ด้กระจำยคลนิิกทนัตกรรมในประเทศอยำ่งทัว่ถงึ 
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นอกจำกนี ้จ�ำนวนของทนัตแพทย์ยงัเป็นปัจจยัส�ำคญัส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมเชน่กนั โดยในปี 2558 มีทนัตแพทย์ทัง้หมดทัว่

ประเทศ 13,215 คน ซึง่เม่ือเทียบกบัจ�ำนวนประชำกรทัง้หมด 64,930,085 คน ท�ำให้สดัสว่นทนัตแพทย์ตอ่ประชำกรทัว่ประเทศเทำ่กบั 

1 ตอ่ 4,913 คน เทำ่นัน้ หำกอ้ำงอิงถงึองค์กำรอนำมยัโลกท่ีระบวุำ่ประเทศพฒันำแล้วมีสดัสว่นทนัตแพทย์ตอ่ประชำกรเทำ่กบั 1 ตอ่ 

2,000 คน จะเห็นได้วำ่ปริมำณทนัตแพทย์ของไทยยงัมีไมเ่พียงพอกบัจ�ำนวนประชำกรทัง้หมด  

 

แผนภาพแสดงข้อมูลจ�านวนทนัตแพทย์ในช่วงปี 2547-2558 (รวมภาคเอกชน) 

แหล่งที่มา : รำยงำนบคุลำกรด้ำนทนัตสำธำรณสขุประจ�ำปี 2558 ของส�ำนกัทนัตสำธำรณสขุ กรมอนำมยั

จำกข้อมลูจ�ำนวนทนัตแพทย์ปี 2558 สำมำรถแบง่ตำมสงักดัได้ดงันี ้

สังกัด

กระทรวงสำธำรณสขุ

ภำครัฐอ่ืนๆ 

ภำคเอกชน

รวมทัง้หมด

ทนัตแพทย์ (คน)

5,140

1,553

6,522

13,215

สัดส่วน

 

38.90%

11.75%

49.35%

100.00%

แหลง่ท่ีมำ : รำยงำนบคุลำกรด้ำนทนัตสำธำรณสขุประจ�ำปี 2558 ของส�ำนกัทนัตสำธำรณสขุ กรมอนำมยั 

หำกพิจำรณำในเร่ืองพืน้ท่ีกำรให้บริกำรและสดัสว่นจ�ำนวนทนัตแพทย์ตอ่ประชำกรในแตล่ะภมิูภำคจะเป็นดงันี ้
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ภาค

กรุงเทพมหำนคร

ภำคกลำง

ภำคใต้

ภำคเหนือ

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

รวมทัง้ประเทศ

ทนัตแพทย์ (คน/สัดส่วน*)

5,578 / 42.2%

2,514 / 19.0%

1,287 / 9.7%

1,800 / 13.6%

2,036 / 15.4%

13,215 / 100.0%

ประชากร (คน)**

5,605,672

16,203,757

9,214,521

12,001,535

21,877,600

64,930,085

ทนัตแพทย์ : ประชากร

1 : 1,005

1 : 6,445

1 : 7,181

1 : 6,668

1 : 10,745

1 : 4,913

แหลง่ท่ีมำ : รำยงำนบคุลำกรด้ำนทนัตสำธำรณสขุประจ�ำปี 2558 ของส�ำนกัทนัตสำธำรณสขุ กรมอนำมยั 

หมำยเหต ุ: *  เป็นสดัสว่นของภำคตอ่จ�ำนวนรวมทัง้ประเทศ

  ** ข้อมลูจ�ำนวนประชำกรปี 2558 จำกส�ำนกัทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง

จำกข้อมลูข้ำงต้นจะเหน็ได้วำ่ทนัตแพทย์สว่นใหญ่จะท�ำงำนให้กบัภำคเอกชนมำกกวำ่สงักดัหนว่ยงำนรัฐ และมีกำรกระจกุตวัอยูใ่น

กรุงเทพมหำนครคดิเป็นเกือบคร่ึงของจ�ำนวนทนัตแพทย์ทัง้หมดทัว่ประเทศ และเม่ือเทียบจ�ำนวนทนัตแพทย์กบัจ�ำนวนประชำกร ใน

เขตกรุงเทพมหำนครมีสดัสว่นทนัตแพทย์ตอ่ประชำชนสงูท่ีสดุ และดีกวำ่สดัสว่นของประเทศท่ีพฒันำแล้วท่ีอ้ำงอิงจำกท่ีองค์กำรอนำมยั

โลกระบอีุกด้วย ในขณะเดียวกนัในสว่นภมิูภำคมีสดัสว่นทนัตแพทย์ตอ่ประชำกรต�่ำกวำ่เขตกรุงเทพมหำนครมำก โดยภำคตะวนัออก

เฉียงเหนือเป็นเขตท่ีมีสดัสว่นทนัตแพทย์ตอ่ประชำกรต�่ำท่ีสดุ จำกปัญหำขำดแคลนทนัตแพทย์ (รวมถงึบคุลำกรทำงกำรแพทย์อ่ืน) 

กำรกระจำยตวัและกำรกระจกุตวัของบคุลำกรในแตล่ะพืน้ท่ีท่ียงัมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมำกนัน้ กระทรวงสำธำรณสขุก�ำลงัอยูร่ะหวำ่ง

กำรพฒันำคณุภำพระบบบริกำรและจดัท�ำแผนก�ำลงัคนด้ำนสขุภำพโดยภำพรวมของประเทศ 

นอกจำกนี ้กลุม่ผู้ ใช้บริกำรทนัตกรรมโดยเฉพำะในพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวหรือเมืองใหญ่ ในปัจจบุนัมีสดัสว่นกลุม่ลกูค้ำตำ่งชำตท่ีิมำ

ใช้บริกำรศนูย์ทนัตกรรมของไทยเพ่ิมมำกขึน้ เน่ืองจำกกำรให้บริกำรมีคณุภำพดีในรำคำท่ีไมส่งูส�ำหรับชำวตำ่งชำต ิ และเน่ืองจำกระยะ

เวลำในกำรรักษำทนัตกรรมไมต้่องใช้เวลำนำน ชำวตำ่งชำตบิำงกลุม่จงึใช้บริกำรระหวำ่งกำรมำทอ่งเท่ียว หรือสำมำรถนดัเวลำมำเพ่ือ

กำรรักษำแบบไมต้่องค้ำงคืนได้อยำ่งสะดวก

ภาวะการแข่งขัน
สถำนพยำบำลท่ีให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมท่ีจดัอยูใ่นกลุม่เดียวกนักบัของกลุม่บริษัท จะเป็นสถำนพยำบำลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้ำง

คืน ซึง่ได้แก่ คลนิิกทนัตกรรม, ศนูย์ทนัตกรรม และศนูย์ทนัตกรรมของโรงพยำบำล ซึง่คลนิิกทนัตกรรม และศนูย์ทนัตกรรม มีคณุสมบตัิ

ท่ีแตกตำ่งกนัดงันี ้

คลินิกทนัตกรรม หมำยถงึ คลนิิกท่ีจดัให้มีกำรประกอบวิชำชีพทนัตกรรม ซึง่ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพ

ทนัตกรรมจ�ำนวน 1 คน และต้องจดัให้มีหนว่ยท�ำฟัน เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงทนัตกรรมขัน้พืน้ฐำนครบถ้วน 

ศูนย์ทนัตกรรม หมำยถงึ คลนิิกท่ีจดัให้มีกำรประกอบวิชำชีพทนัตกรรม ซึง่ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพ

ทนัตกรรมจ�ำนวน 3 คน และมีตำรำงเวลำปฏิบตังิำนท่ีแนน่อน และมีทนัตแพทย์อยำ่งน้อย 3 คนอยูป่ฏิบตังิำนตลอดเวลำท่ีเปิดท�ำกำร 

มีห้องทนัตกรรมอยำ่งน้อย 3 ห้อง มีเคร่ืองเอก็ซเรย์ทำงทนัตกรรมอยำ่งน้อย 1 เคร่ือง และมีเคร่ืองมืออปุกรณ์ทำงทนัตกรรมส�ำหรับกำร

รักษำท่ีครบถ้วน
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ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทถือเป็นกลุม่คลนิิกให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมอยำ่งครบวงจร และมีศกัยภำพให้บริกำร

เทียบเทำ่ระดบัสำกล โดยศนูย์ทนัตกรรม และ/หรือ คลนิิกทนัตกรรมเอกชนท่ีถือวำ่เป็นคูแ่ขง่โดยตรงท่ีส�ำคญัของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย 

1) ศนูย์ทนัตกรรมหรือคลนิิกทนัตกรรมของบริษัท แอลดีซี เดน็ทลั จ�ำกดั (มหำชน) 

2) ศนูย์ทนัตกรรม “โรงพยำบำลฟัน” สขุมุวิท 49; 

3) บำงกอกสไมล์เดน็ทลักรุ๊ป 

4) ศนูย์ทนัตกรรมของโรงพยำบำลเอกชน เชน่ โรงพยำบำลกรุงเทพ โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ เป็นต้น โดยคูแ่ขง่ดงักลำ่วถือเป็นศนูย์ 

ทนัตกรรมท่ีมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมในระดบัสงู และมีกลุม่ลกูค้ำท่ีเข้ำรับบริกำรใกล้เคียงกบัของกลุม่บริษัท 

ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ำในระดบัท่ีมีรำยได้ปำนกลำงคอ่นข้ำงสงูถงึกลุม่ลกูค้ำในระดบัท่ีมีรำยได้สงู เป็นกลุม่ท่ีไมค่�ำนงึถงึอตัรำคำ่บริกำร

มำกนกั แตมี่ควำมคำดหวงัจำกกำรบริกำรคอ่นข้ำงสงูเพ่ือให้เกิดควำมพงึพอใจสงูสดุ

นอกจำกนี ้ กำรด�ำเนินงำนของแตล่ะสำขำของกลุม่บริษัทอำจประสบภำวะกำรแขง่ขนักบัคลนิิกทนัตกรรมอ่ืนท่ีอยูใ่นท�ำเลท่ีตัง้ใกล้เคียง

กนั อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรให้บริกำรของศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทจะเน้นกำรให้บริกำรโดยทนัตแพทย์ท่ีมี

ควำมเช่ียวชำญ มีคณุภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดบัสงู มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีทนัสมยั และใช้วสัดท่ีุปลอดภยัในระดบัสงู จงึอำจ

กลำ่วได้วำ่คลนิิกทนัตกรรมทัว่ไปเป็นคูแ่ขง่ในทำงอ้อมเทำ่นัน้

ผู้ประกอบกำรคลินิกทนัตกรรมให้ควำมส�ำคญัเร่ืองท�ำเลท่ีตัง้คลินิกและค�ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสถำนบริกำรของผู้ เข้ำรับ

บริกำรมำกขึน้ โดยกำรเข้ำไปตัง้คลนิิกทนัตกรรมตำมห้ำงสรรพสนิค้ำตำ่งๆ มำกขึน้  หรือส�ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีมีเงินทนุสงูก็อำจจะ

เลือกท�ำเลท่ีตัง้ท่ีมีศกัยภำพ สร้ำงเป็นอำคำรแบบ stand alone เพ่ือให้มีพืน้ท่ีให้บริกำรมำกขึน้ มีห้องทนัตกรรมมำกขึน้ มีท่ีจอดรถเพ่ือ

อ�ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้มำใช้บริกำร เป็นต้น  นอกจำกนีผู้้ประกอบหลำยรำยเร่ิมเร่งหำกลยทุธ์เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจส�ำหรับกำรให้บริกำร

ผสมผสำนไปกบักำรน�ำเทคโนโลยีทนัสมยัของเคร่ืองมืออปุกรณ์มำใช้ ในขณะเดียวกนัก็มีกำรออกมำสร้ำงแบรนด์ให้มีควำมนำ่สนใจ

และเข้ำถงึผู้ รับบริกำรให้มำกขึน้

กลุม่บริษัทไมเ่น้นกำรแขง่ขนัในด้ำนรำคำกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนๆ แตจ่ะเน้นกำรพฒันำกำรให้บริกำรและกำรรักษำท่ีมีคณุภำพเพ่ือ

ควำมพงึพอใจของผู้มำใช้บริกำรเป็นหลกั จะใช้กำรตัง้รำคำตำมคณุภำพและคณุคำ่ท่ีลกูค้ำยอมรับในบริกำร เพ่ือให้คณุคำ่ตอ่ลกูค้ำ

มำกท่ีสดุ

กลุม่บริษัทใช้กลยทุธ์กำรบริกำรทำงทนัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมแตกตำ่งกบัคูแ่ขง่ โดยก�ำหนดกลุม่ลกูค้ำกบังำนบริกำร เชน่ กลุม่ลกูค้ำท่ี

ท�ำงำนสำยกำรบนิ กลุม่นีจ้ะเน้นรอยยิม้และฟันท่ีสวย เรียงตวัและขำว งำนบริกำรท่ีตรงกบักลุม่นี ้ ได้แก่ จดัฟันแบบใส, กำรท�ำวีเนียร์ 

และกำรฟอกสีฟันให้ขำว; กลุม่ลกูค้ำท่ีเป็นนกัเรียนนกัศกึษำ กลุม่นีจ้ะเน้นเร่ืองแฟชัน่ ควำมนำ่รัก กำรดแูลสขุภำพฟันให้แข็งแรง งำน

บริกำรท่ีตรงกบักลุม่นี ้ได้แก่ งำนทนัตกรรมจดัฟัน, กำรท�ำวีเนียร์, กำรฟอกสีฟัน และทนัตกรรมทัว่ไป และกลุม่ลกูค้ำประเภท Entertain-

ment กลุม่นีจ้ะเน้นเร่ืองควำมสวยงำมของฟัน รอยยิม้ ควำมสะอำดของชอ่งปำก งำนบริกำรท่ีตรงกบักลุม่นี ้ ได้แก่ จดัฟันแบบใส, งำน

ครอบฟันและวีเนียร์, กำรฟอกสีฟันให้ขำว, รำกฟันเทียม และทนัตกรรมทัว่ไป เป็นต้น

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรท�ำวิจยัตลำดและพฤตกิรรมของผู้มำใช้บริกำร ซึง่ชว่ยในเร่ืองของกำรวดัผลและประเมินควำมต้องกำรของผู้มำ

ใช้บริกำรโดยกำรใช้แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผู้มำใช้บริกำร หรือให้เสนอแนะผำ่น Website และ Social network ตำ่งๆ พร้อมกบั

มีกำรสอบถำมข้อมลูผำ่นพนกังำนเคำน์เตอร์ซึง่ถือวำ่ใกล้ชิดกบัลกูค้ำ เพ่ือให้ทรำบถงึระดบัควำมพงึพอใจในกำรบริกำร และน�ำข้อมลูท่ี

ได้มำพฒันำและปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรตอ่ไป

บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

17



ช่องทางการขยายฐานลูกค้า
ปัจจบุนัผู้ เข้ำรับบริกำรของกลุม่บริษัทมี 3 กลุม่หลกั ได้แก่ 

1) กลุม่ท่ีเดนิทำงมำใช้บริกำรท่ีคลนิิกโดยตรง คดิเป็นประมำณร้อยละ 30

2) กลุม่ท่ีมำจำกกำรบอกตอ่ของผู้ ท่ีเข้ำมำใช้บริกำรแล้ว คิดเป็นประมำณร้อยละ 20

3) กลุม่ท่ีสนใจ หำข้อมลู และสอบถำมเก่ียวกบักำรรักษำ โดยผำ่นทำงสื่อตำ่งๆ เชน่ Email, Website หรือสอบถำมมำยงั Contact 

Center ของกลุม่บริษัท เป็นต้น คดิเป็นประมำณร้อยละ 50

กลุม่บริษัทมีกลยทุธ์ท่ีจะสร้ำงแบรนด์ทัง้ 3 ให้เป็นท่ีรู้จกัของบคุคลทัว่ไปให้มำกขึน้ โดยเร่ิมจำกกำรมีเคร่ืองหมำยตรำบริกำรท่ีเป็นท่ี

นำ่สนใจและจดจ�ำงำ่ย, พฒันำเวป็ไซต์ของกลุม่บริษัทเพ่ือให้ข้อมลูตำ่งๆ แก่ผู้สนใจให้มำกขึน้และเข้ำใจงำ่ย โดยจะมีข้อมลูเบือ้งต้น

ของกำรรักษำของแตล่ะสำขำ, รำคำ และมำตรฐำนด้ำนตำ่งๆ ของกลุม่บริษัท, มีกำรผกู link ของกลุม่บริษัทกบั Website ท่ีเก่ียวข้อง

เชน่ Website เก่ียวกบัสขุภำพ หรือท่ีเป็นกลุม่เป้ำหมำย เชน่ Website: Thai Cabin Crew เน่ืองจำกกลุม่พนกังำนต้อนรับบนเคร่ือง

บนิเป็นหนึง่ในกลุม่เป้ำหมำยของสำขำทนัตกรรมเพ่ือควำมสวยงำมของกลุม่บริษัท, ชอ่งทำง Social Media เชน่ Facebook โดยมีกำร

เปิด Facebook page แยกเป็นแตล่ะสำขำ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยของแตล่ะสำขำให้งำ่ย รวดเร็วมำกขึน้ อำทิ

เชน่ Facebook page ของสำขำท่ีอยูใ่นยำ่นท่ีเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่นถงึวยัท�ำงำน กำรให้บริกำรด้ำนกำรจดัฟันก็จะมีผู้สนใจเข้ำชมหรือ

หำข้อมลูเป็นจ�ำนวนมำก สว่น Facebook page ของสำขำท่ีอยูใ่นยำ่นกลุม่คนวยัท�ำงำนจนถงึผู้สงูวยั กลุม่เป้ำหมำยกลุม่ดงักลำ่ว

ก็จะให้ควำมสนใจเก่ียวกบักำรให้บริกำรด้ำนกำรท�ำรำกฟันเทียม เป็นต้น มีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์เฉพำะกลุม่สื่อ Online และ

สงัคม Online ของกลุม่โดยตรง เพ่ือให้สำมำรถน�ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรได้ตรงกลุม่เป้ำหมำย นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทยงัมี Contact  

Center ส�ำหรับตอบค�ำถำมและให้ค�ำอธิบำยเม่ือมีผู้สนใจเข้ำรับบริกำรตดิตอ่มำทัง้ทำงโทรศพัท์, LINE, email หรือ Facebook ด้วย ซึง่

เจ้ำหน้ำท่ีของ Contact Center จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมให้สำมำรถตอบค�ำถำมท่ีเก่ียวกบักำรให้บริกำรและสำมำรถอธิบำยเก่ียวกบั

กำรรักษำเบือ้งต้นของแตล่ะสำขำได้ และยงัต้องมีทกัษะให้กำรชกัชวนหรือจงูใจให้ผู้ ท่ีเข้ำมำสอบถำมเข้ำมำใช้บริกำรของกลุม่ด้วย โดย

มีนโยบำยวำ่จะต้องตอบข้อสอบถำมตำ่งๆ ภำยใน 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้กำรนดัหมำยเพ่ือพบแพทย์จะไมส่ำมำรถท�ำนดัผำ่นทำงเวบ็ไซต์หรือ

ทำง Facebook ได้ คนไข้ต้องตดิตอ่ Contact center หรือเจ้ำหน้ำท่ีของแตล่ะสำขำเทำ่นัน้

เวบ็ไซต์ของกลุม่บริษัทท่ีเป็นชอ่งทำงเข้ำถงึผู้ เข้ำรับบริกำรในกลุม่ตำ่งๆ ได้แก่ 

• www.dentalcorpthailand.com

• www.bangkokdentalcenter.com

• www.smilesignature.com

• www.phuketdentalsignature.com

นอกจำกนี ้ ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมบำงสำขำของกลุม่บริษัท (เฉพำะสำขำท่ีมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรคนไข้ตำ่งชำต ิ

ได้แก่ BIDC, สำขำรัชดำภิเษก, สำขำพำรำกอน, สำขำสยำมสแควร์ และสำขำภเูก็ต) ยงัอยูใ่นรำยช่ือของผู้ให้บริกำรทำงทนัตกรรม

ส�ำหรับคนไข้ชำวตำ่งชำต ิ ท่ีทำง Agency ท่ีให้บริกำรเก่ียวกบักำรทอ่งเท่ียวเชิงสขุภำพ (Medical Tourism) โดยจะตดิตอ่และจดั

โปรแกรมให้กบัคนไข้ชำวตำ่งชำตท่ีิต้องกำรมำท�ำฟันท่ีประเทศไทยโดยคนไข้สำมำรถเลือกผู้ให้บริกำรได้จำกรำยช่ือท่ีมีอยู ่โดย Agency 

เหลำ่นัน้เป็นผู้ติดตอ่มำยงักลุม่บริษัทและมีกำรท�ำสญัญำแบง่รำยได้ให้เป็นคำ่ตอบแทน (Commission) ซึง่เป็นอตัรำปกติทัว่ไปในตลำด 

ทัง้นี ้สำขำท่ีมีชำวตำ่งชำตมิำใช้บริกำรเป็นจ�ำนวนมำกและมีสดัสว่นเกินคร่ึงหนึง่ได้แก่ BIDC และสำขำท่ีภเูก็ต โดยในชว่ง 2 ปีท่ีผำ่นมำ

มีสดัสว่นรำยได้ของชำวตำ่งชำตขิองสำขำดงักลำ่วเฉลี่ยอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 67 และร้อยละ 98 ของรำยได้ของสำขำนัน้ตำมล�ำดบั
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กลุ่มลูกค้า

วัยรุ่น (อายุ 12-21 ปี)

วัยท�างาน (อายุ 21-45 ปี)

วัยท�างานกลุ่มที่อายุ 45 ปีขึน้ไป

การรักษา

ทนัตกรรมทัว่ไป

จดัฟัน

ฟอกสีฟัน

ทนัตกรรมทัว่ไป

จดัฟัน

ฟอกสีฟัน

รำกฟันเทียม

เคลือบผิวหน้ำฟันด้วยเซรำมิก 

ทนัตกรรมทัว่ไป

จดัฟัน

ฟอกสีฟัน

รำกฟันเทียม

เคลือบผิวหน้ำฟันด้วยเซรำมิก

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต
ชว่ง 3 - 5 ปีท่ีผำ่นมำ กำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมไมไ่ด้เป็นแคเ่พียงกำรรักษำหรือดแูลสขุภำพชอ่งปำกเทำ่นัน้ แตร่วมถงึกำรรักษำหรือ

ให้บริกำรเพ่ือควำมสวยงำมเพ่ิมมำกขึน้ ทนัตกรรมเพ่ือควำมสวยงำมเป็นกำรน�ำวิธีกำรทำงทนัตกรรมตำ่งๆ ในกำรชว่ยเสริมสร้ำงมุง่เน้น

ด้ำนกำรพฒันำควำมสวยงำมของฟันและรอยยิม้ สร้ำงสรรค์ให้ฟันของผู้ เข้ำรับบริกำรมีควำมสวยงำมได้ตำมต้องกำร ทัง้ขนำด รูปร่ำง 

กำรเรียงตวั และสีของฟัน ดงันัน้ตลำดธรุกิจทนัตกรรมจงึเป็นมีบริกำรด้ำนนีเ้พ่ิมขึน้อยำ่งมำก นอกจำกนีท้นัตกรรมจดัฟันซึง่เป็นรักษำ

กำรเรียงฟันและกำรสบฟันท่ีผิดปกต ิ และชว่ยเสริมบคุลกิภำพนัน้ได้รับควำมนิยมจำกกลุม่วยัรุ่นและวยัท�ำงำนในชว่งท่ีผำ่นมำและคำด

วำ่จะมีตอ่เน่ืองตอ่ไปอีก ซึง่ยงัไมมี่กำรท�ำกำรตลำดด้ำนทนัตกรรมสวยงำมนีย้งัเป็นรูปธรรม จงึท�ำให้มีโอกำสท่ีจะขยำยตลำดได้อีกมำก

อยำ่งไรก็ตำม กำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมทัว่ไปยงัคงมีผู้ เข้ำรับบริกำรอยำ่งสม�่ำเสมอ เน่ืองจำกปัจจบุนัคนสว่นใหญ่ให้ควำมส�ำคญั

กบัสขุภำพชอ่งปำกมำกย่ิงขึน้ โดยเฉพำะกลุม่คนท่ีมีรำยได้อยูใ่นระดบัปำนกลำงถงึสงู ซึง่ยินดีท่ีจะใช้จำ่ยในสว่นของกำรรักษำหรือ

ดแูลสขุภำพชอ่งปำกของตนเอง จงึยงัคงมีคลนิิกทนัตกรรมท่ีให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมทัว่ไปเพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง แตก็่ยงัมีปัญหำใน

เร่ืองกำรกระจกุตวัในกรุงเทพมหำนครหรือเมืองใหญ่เทำ่นัน้ นอกจำกนีก้ระทรวงสำธำรณสขุอยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรตำมแผนพฒันำ

ระบบบริกำรสขุภำพชอ่งปำก (Oral Health Service Plan) พ.ศ. 2556 - 2560 ซึง่จะมีหลกัประกนัสขุภำพเพ่ือเป็นกำรลดอปุสรรคและ

ภำระในกำรจำ่ยคำ่รักษำพยำบำลของประชำชน, โครงกำรผลติทนัตแพทย์เพ่ิมปีละ 200 คนเป็นระยะเวลำ 10 ปี เพ่ือชว่ยลดภำวะกำร

ขำดแคลนทนัตแพทย์ ให้มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ และยงัคงมีปัญหำเร่ืองกำรกระจกุตวัในกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนีย้งัมีกำรพฒันำระบบ

บริกำรทนัตกรรมตัง้แตปี่ 2554 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพกำรให้บริกำรทนัตกรรมและเพ่ิมทนัตบคุลำกรในระดบัโรงพยำบำล เพ่ือสง่เสริมสขุ

ภำพให้แก่ต�ำบลทกุแหง่

กลุม่บริษัทได้จดักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยตำมชว่งอำย ุซึง่แตล่ะกลุม่จะมีควำมสนใจในกำรรักษำท่ีตำ่งกนั โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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จำกกำรส�ำรวจของกระทรวงสำธำรณสขุ จะพบวำ่ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคกลำงและภำคใต้ นิยมใช้บริกำรทนัตกรรมจำก

คลนิิกเอกชนเป็นอนัดบัหนึง่ สว่นภำคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือใช้บริกำรจำกโรงพยำบำลชมุชน รองลงมำคือ คลนิิกเอกชน ดงันัน้

กลุม่บริษัทซึง่มีฐำนกำรให้บริกำรหลกัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนครและมี 2 สำขำท่ีจงัหวดัภเูก็ต (ภำคใต้) จงึมีโอกำสท่ีจะขยำยธรุกิจได้อีก

ในอนำคต

กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึง่มีกำรเปิดเสรีธรุกิจกำรรักษำพยำบำล ท�ำให้

มีโอกำสในกำรขยำยกำรลงทนุและสง่ออกบริกำรรักษำพยำบำลของผู้ประกอบกำรไทยในตลำดอำเซียนมำกขึน้ ผู้ประกอบกำรไทย

สำมำรถขยำยกำรลงทนุเพ่ือรองรับควำมต้องกำรกำรรักษำพยำบำลท่ีเพ่ิมขึน้ในลกัษณะกำรให้บริกำรรักษำเฉพำะทำง เชน่ ศลัยกรรม

ด้ำนกระดกู ผำ่ตดัหวัใจ ทนัตกรรม และศลัยกรรมควำมงำม เป็นต้น อยำ่งไรก็ตำม กำรเปิดเสรีธรุกิจกำรรักษำพยำบำลเป็นปัจจยัท่ี

ท�ำให้ผู้ประกอบกำรไทยต้องปรับตวัเพ่ือเตรียมรับมือกบักำรแขง่ขนัท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึน้จำกประเทศในกลุม่ และพฒันำให้ธรุกิจกำร

รักษำพยำบำลของไทยก้ำวขึน้เป็นศนูย์กลำงสขุภำพ หรือ Medical Hub ของเอเชียในอนำคต

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ

1) บุคลากรทางการแพทย์
กลุม่บริษัทจดัหำทนัตแพทย์ผู้ มีควำมเช่ียวชำญด้ำนทนัตกรรมทกุสำขำ รวมถงึผู้ชว่ยทนัตแพทย์ผำ่นกำรรับสมคัร โดยประกำศทำงสื่อ

ตำ่งๆ เชน่ โพสต์ใน Website ท่ีเป็นท่ีรู้กนัวำ่เป็น website ท่ีกลุม่ทนัตแพทย์จะเข้ำไปดขู้อมลูและมีกำรฝำกข้อมลูของแตล่ะคนไว้ ซึง่เป็น

ชอ่งทำงท่ีใช้กนัอยำ่งกว้ำงขวำงในวงกำรทนัตกรรม นอกจำกนีว้ิธีกำรสรรหำทนัตแพทย์ท่ีได้ผลดีมำก คือ จำกกำรแนะน�ำโดยทนัตแพทย์

ท่ีประจ�ำกบักลุม่บริษัท หรือจำกกำรแนะน�ำโดยอำจำรย์ประจ�ำคณะทนัตแพทย์ของมหำวิทยำลยัตำ่งๆ  ปัจจบุนักลุม่บริษัท มีทนัตแพทย์

รวมประมำณ 150 คนและมีผู้ชว่ยทนัตแพทย์รวม 71 คน ซึง่สำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ เข้ำรับบริกำรได้อยำ่งเพียงพอ ไมเ่คยประสบปัญหำ

ขำดแคลนทนัตแพทย์แตอ่ยำ่งใดตัง้แตเ่ปิดด�ำเนินกำรมำ

เกณฑ์คณุสมบตัหิลกัของทนัตแพทย์ท่ีกลุม่บริษัทใช้ในกำรสรรหำ ได้แก่ เป็นทนัตแพทย์ท่ีจบกำรศกึษำจำกคณะทนัตแพทย์ศำสตร์ จำก

มหำวิทยำลยัทัง้ไทยและตำ่งประเทศท่ีรัฐบำลรับรองวิทยฐำนะ, มีประสบกำรณ์ประมำณ 3 - 5 ปี, มีควำมเช่ียวชำญในกำรรักษำ และ

ต้องได้รับใบอนญุำตประกอบวิชำชีพทนัตกรรมจำกทนัตแพทยสภำ หรือถ้ำเป็นทนัตแพทย์ท่ีจบกำรศกึษำจำกตำ่งประเทศ จะต้องมี

ใบรับรองเป็นทำงกำรจำกสถำบนัท่ีจบกำรศกึษำ หรือทำงบริษัทฯ จะสง่หนงัสือไปสอบถำมข้อมลูกำรศกึษำ, กำรท�ำงำนจำกสถำบนั

กำรศกึษำและสถำนท่ีท�ำงำนท่ีอ้ำงถงึในตำ่งประเทศด้วย สว่นเกณฑ์คณุสมบตัขิองผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ได้แก่ วฒิุกำรศกึษำขัน้ต�่ำระดบั

มธัยมปีท่ี 6, เคยผำ่นกำรศกึษำจำกโรงเรียนกำรบริบำลด้ำนทนัตกรรม โดยจะเน้นจำกโรงเรียนของภำครัฐก่อน ซึง่จะมีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์มำกกวำ่ เน่ืองจำกใช้เวลำในกำรเรียน 1 ปี 

เน่ืองจำกปัจจบุนัมีภำวะขำดแคลนทนัตแพทย์ ซึง่คูแ่ขง่ในธรุกิจหลำยรำยท่ีมีกำรขยำยสำขำอยำ่งตอ่เน่ือง ประกอบกบัภำวะกำรแขง่ขนั

ในธรุกิจมีควำมรุนแรงมำกขึน้ จงึมีควำมต้องกำรทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงมำกขึน้ กำรรักษำบคุลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะ

ทนัตแพทย์เป็นสิง่ส�ำคญัส�ำหรับกำรท�ำธรุกิจบริกำรทำงทนัตกรรม ดงันัน้กลุม่บริษัทจงึมีแผนกแพทย์ท่ีมีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์

อนัดีกบัทนัตแพทย์, บริหำรจดักำรให้ทนัตแพทย์ได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท�ำงำน, บริหำรเวลำและจดัตำรำงเวลำผู้ เข้ำรับบริกำร

ให้ทนัตแพทย์แตล่ะคนให้มีประสทิธิภำพสงูสดุ รวมถงึกำรบริหำรจดักำรให้ทนัตแพทย์ท�ำงำนร่วมกนัได้อยำ่งรำบร่ืน เพ่ือให้กำรรักษำท่ี

มีประสทิธิภำพสงูสดุ นอกจำกนีย้งัมีกำรประเมินคณุภำพงำนของทนัตแพทย์แตล่ะคนด้วย เพ่ือก�ำหนดคำ่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์

ท่ีเหมำะสมให้กบัทนัตแพทย์ รวมทัง้สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนให้เกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบคุลำกรของทัง้องค์กร ทัง้นีท่ี้ผำ่น

มำกลุม่บริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหำขำดแคลนทนัตแพทย์แตอ่ยำ่งใด
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2) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงทนัตกรรมบำงสว่นจะเก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยีเฉพำะทำง ซึง่ผู้ผลติสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทตำ่งประเทศ อยำ่งไร

ก็ตำม บริษัทฯ จะมีกำรสัง่ซือ้ผำ่นตวัแทนจ�ำหนำ่ยในประเทศ ซึง่ในกำรสัง่ซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตำ่งๆ บริษัทฯ จะมีกำรท�ำสญัญำซือ้

ขำยกบัทำงบริษัทตวัแทนจ�ำหนำ่ยซึง่มีกำรก�ำหนดรำคำท่ีแนน่อนในสกลุเงินบำทไทย และมีข้อก�ำหนดของกำรให้บริกำรหลงักำรขำย

อยำ่งชดัเจน อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ไมมี่ข้อผกูพนัในกำรซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงทนัตกรรมกบัตวัแทนจ�ำหนำ่ยหรือผู้ผลติรำยใด

รำยหนึง่แตอ่ยำ่งใด นอกจำกนีก้ลุม่บริษัทยงัมีแผนกชำ่งท่ีสำมำรถดแูลกำรซอ่มบ�ำรุงกำรใช้งำนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตำ่งๆ ในเบือ้งต้น 

ซึง่จะแวะไปตรวจกำรใช้งำนเคร่ืองมือและอปุกรณ์แตล่ะสำขำเป็นประจ�ำทกุสปัดำห์

ในกำรจดัหำเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทำงทนัตกรรม ผู้บริหำรของบริษัทฯ และทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำงจะเป็นผู้ก�ำหนดคณุสมบตัิ

ของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตำ่งๆ แล้วแผนกจดัซือ้จะเป็นผู้หำรำยละเอียดผู้ผลติหรือตวัแทนจ�ำหนำ่ยของผู้ผลติท่ีผลติเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์นัน้ พร้อมกบัข้อมลูรำคำและเง่ือนไขอ่ืนประกอบ และจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์ดงักลำ่ว โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัท่ีิตรงกบั

ควำมต้องกำร ชว่ยให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ รำคำท่ีเหมำะสม  และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กลุม่บริษัท

3) แล็บทนัตกรรม
แลบ็ทนัตกรรมเป็นหนว่ยงำนท่ีสนบัสนนุด้ำนคณุภำพตอ่กำรให้บริกำรทำงทนัตกรรม โดยเฉพำะสำขำทนัตกรรมประดิษฐ์ เชน่ ฟันเทียม 

สะพำนฟัน ครอบฟัน เป็นต้น  กลุม่บริษัทจะคดัเลือกแลบ็ทนัตกรรมท่ีมีควำมเช่ียวชำญ เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือในวงกำรทนัตกรรม 

และมีมำตรฐำนระดบัสงู โดยท่ีผำ่นมำกลุม่บริษัทจะใช้บริกำรแลบ็ทนัตกรรมประมำณ 23 รำย โดยจะกระจำยค�ำสัง่ซือ้แบบไมก่ระจกุ

ตวักบัรำยใดรำยหนึง่ แตห่ำกรำยใดสำมำรถผลติงำนคณุภำพท่ีดีถกูต้องตำมคณุสมบตัท่ีิต้องกำร และให้รำคำและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีดีกวำ่

รำยอ่ืน ก็จะสง่ค�ำสัง่ซือ้ให้รำยดงักลำ่วมำกกวำ่ กลุม่บริษัทไมมี่ข้อผกูพนัใดๆ กบัแลบ็ทนัตกรรมรำยใดรำยหนึง่โดยเฉพำะ 

ปัจจบุนั DAT บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ให้บริกำรแลบ็ทนัตกรรม โดยในเบือ้งต้นมีแลบ็ทนัตกรรมอยูท่ี่จงัหวดัภเูก็ต ท่ีให้บริกำรกบัคลนิิก

ของกลุม่บริษัทสำขำภเูก็ตเทำ่นัน้ เน่ืองจำกเพ่ิงเร่ิมจดัตัง้และยงัมีศกัยภำพไมเ่พียงพอท่ีจะให้บริกำรสำขำอ่ืนๆ ด้วย ซึง่ปัจจบุนัได้จดั

ตัง้แลบ็ทนัตกรรมท่ีศนูย์ทนัตกรรม BIDC เพ่ือให้บริกำรด้ำนแลบ็ทนัตกรรมกบัสำขำในกรุงเทพฯ แตเ่น่ืองจำกศกัยภำพในกำรให้บริกำร

แลบ็ทนัตกรรมยงัไมส่ำมำรถสนบัสนนุทกุสำขำของกลุม่บริษัทได้ จงึยงัมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องใช้บริกำรแลบ็ทนัตกรรมอ่ืนๆ ตอ่ไป ทัง้นี ้

ปัจจบุนัในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2559 DAT สำมำรถให้บริกำรแลบ็ทนัตกรรมแก่กลุม่บริษัทได้ประมำณร้อยละ 8.80 ของคำ่ใช้จำ่ยแลบ็

ทนัตกรรมทัง้หมดของกลุม่บริษัท

4) ยาและเวชภณัฑ์ และวัสดุทางทนัตกรรม
กำรให้บริกำรและกำรรักษำทำงทนัตกรรมมีกำรสัง่จำ่ยยำให้กบัผู้ รับบริกำรไมม่ำกนกั สว่นใหญ่จะเป็นยำชำ ยำแก้ปวด ยำรักษำกำร

ตดิเชือ้ โดยมียำท่ีเป็นยำพิเศษเฉพำะน้อยมำก ดงันัน้ กำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์ จงึเป็นกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลติภำยในประเทศหรือจำก

ตวัแทนจ�ำหนำ่ยของผู้ผลติตำ่งประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ผลติท่ีได้รับใบอนญุำตในกำรผลติและจดัจ�ำหนำ่ยยำและเวชภณัฑ์ รวมถงึมี

ใบรับรองตำมมำตรฐำน Good Manufacturing Practice (GMP)  

ในประเทศไทยมีตวัแทนจ�ำหน่ำยของผู้ผลิตยำและเวชภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของต่ำงประเทศและเป็นท่ียอมรับในวงกำรแพทย์หรือทนัต

กรรม และเป็นตวัแทนจ�ำหนำ่ยอยำ่งเป็นทำงกำร ในกำรสัง่ซือ้ยำและเวชภณัฑ์ กลุม่บริษัทจะสัง่ซือ้จำกผู้ผลติหรือตวัแทนจ�ำหนำ่ย โดย

ดจูำกคณุสมบตัิยำและเวชภณัฑ์ต้องมีคณุสมบตัติำมท่ีต้องกำร รำคำ ระยะเวลำในกำรจดัสง่สนิค้ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  บริษัทฯ ไมมี่ข้อผกูพนัในกำรซือ้ยำและเวชภณัฑ์กบัผู้จ�ำหนำ่ยรำยใดรำยหนึง่แตอ่ยำ่งใด 

ส�ำหรับวสัดทุำงทนัตกรรม ซึง่เป็นวสัดสุิน้เปลืองในกำรรักษำหรือให้บริกำรทำงทนัตกรรม คือวสัดท่ีุน�ำมำใช้ในงำนทนัตกรรมท่ีมี

คณุสมบตัิใกล้เคียงกบัฟันธรรมชำติ และต้องได้มำตรฐำนส�ำหรับวสัดท่ีุใช้ในงำนทนัตกรรมเทำ่นัน้ ได้แก่  วสัดอุดุฟัน เชน่ วสัดอุมลักมั 
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วสัดเุรซิน่สีเหมือนฟัน, ผงขดัฟัน, วสัดพิุมพ์ปำกทกุชนิด, วสัดทุ�ำเบ้ำหลอ่ และเซรำมิกทำงทนัตกรรม เป็นต้น

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทจะมีรำยช่ือผู้จ�ำหนำ่ยยำและเวชภณัฑ์ และวสัดทุำงทนัตกรรมท่ีสำมำรถตดิตอ่สัง่ซือ้ได้ โดยจะมีกำรประเมินเป็นประจ�ำ

ทกุปี  นอกจำกนีแ้ผนกคลงัสนิค้ำของกลุม่บริษัทจะบริหำรจดักำรยำและเวชภณัฑ์ รวมถงึวสัดทุำงทนัตกรรมให้ได้ประสทิธิภำพสงูสดุ 

โดยมีทะเบียนควบคมุกำรสัง่ซือ้และกำรเบกิจำ่ยให้สำขำ รวมทัง้คอยตรวจนบัปริมำณยำและเวชภณัฑ์และวสัดทุำงทนัตกรรมในคลงั

สนิค้ำให้ในแตล่ะขณะมีปริมำณท่ีเพียงพอส�ำหรับให้สำขำเบกิใช้ได้ทนัเวลำ โดยจะมีจ�ำนวนขัน้ต�่ำท่ีต้องมีของแตล่ะรำยกำรท่ีเพียงพอ 

ซึง่จะต้องวำงแผนและบริหำรกำรสัง่ซือ้ยำและเวชภณัฑ์ และวสัดทุำงทนัตกรรมตำ่งๆ ให้ทนัทว่งที โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรให้บริกำร

ของแตล่ะสำขำ

2.5 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองกำรจัดเก็บและกำรป้องกันท่ีเก่ียวกับวสัดุ ของเสีย และขยะติดเชือ้ท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรทำง 

ทนัตกรรม โดยให้ควำมส�ำคญัในสว่นของอปุกรณ์หรือภำชนะท่ีใช้ในกำรจดัเก็บขยะตดิเชือ้เป็นหลกั 

ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทมีกำรปฏิบตัด้ิำนกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม รวมถงึกำรจดักำร ควบคมุ และก�ำจดั

วสัดแุละของเสียตดิเชือ้ท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมอยำ่งจริงจงั เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงวำ่ด้วยกำรก�ำจดัขยะมลูฝอย

ตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 ของกระทรวงสำธำรณสขุ และข้อบงัคบักรุงเทพมหำนครวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรก�ำจดัมลูฝอย ซึง่สำมำรถสรุปแนวทำง

ปฏิบตัไิด้ดงันี ้

1) มีกำรจดัเตรียมภำชนะท่ีเหมำะสมในกำรรองรับขยะทกุประเภท และมีแนวทำงปฏิบตัใินกำรคดัแยก ขนย้ำย จดัเก็บ และก�ำจดัขยะ

ประเภทตำ่งๆ ได้แก่ ขยะมลูฝอยทัว่ไป และวสัดแุละขยะตดิเชือ้ทำงทนัตกรรม

 ขยะมลูฝอยทัว่ไป : คดัแยกขยะตำมประเภทให้เหมำะสม จดัเก็บด้วยภำชนะท่ีมิดชิด เพ่ือให้หนว่ยงำนก�ำจดัขยะน�ำไปก�ำจดั

ตอ่ไป

 วสัดแุละขยะตดิเชือ้ทำงทนัตกรรม : แบง่ออกเป็น

• แบบไมมี่คม ได้แก่ ส�ำลี ผ้ำก็อช เป็นต้น โดยแยกจดัเก็บในภำชนะท่ีมิดชิด มีฝำปิด มีสญัลกัษณ์หรือป้ำยท่ีภำชนะจดัเก็บวำ่

เป็นขยะตดิเชือ้ เพ่ือรอน�ำไปก�ำจดัตอ่ไป

• แบบมีคม ได้แก่ เข็มฉีดยำ ใบมีดส�ำหรับใช้ในกำรผำ่ตดั เป็นต้น จะใสภ่ำชนะท่ีป้องกนักำรแทงทะล ุ เชน่ มีควำมหนำหรือเป็น

ภำชนะท่ีท�ำจำกวสัดท่ีุเป็นโลหะ มีฝำปิดมิดชิด และมีป้ำยตดิท่ีภำชนะเพ่ือให้ทรำบวำ่เป็นวสัดแุละขยะตดิเชือ้มีคม เป็นต้น

2) รณรงค์สร้ำงจิตส�ำนกึด้ำนกำรคดัแยกขยะให้ถกูต้องตัง้แตต้่นทำงให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย เพ่ือลดปริมำณวสัดแุละขยะติด

เชือ้ พร้อมกบัจดัหำอปุกรณ์ท่ีเหมำะสมเพ่ือรองรับขยะแตล่ะประเภทให้เหมำะสม เพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตท่ีุอำจจะเกิดขึน้กบัผู้จดัเก็บ/

ผู้ขนย้ำย/ผู้ท�ำลำย ก่อนสง่ให้ทำงเจ้ำหน้ำท่ีก�ำจดัขยะรับไปก�ำจดัด้วยกรรมวิธีตำ่งๆ ตอ่ไป

3) ศนูย์ทนัตกรรม BIDC ได้ท�ำสญัญำวำ่จ้ำงผู้ให้บริกำรรับก�ำจดัขยะตดิเชือ้โดยเฉพำะรำยหนึง่ บริษัท กรุงเทพธนำคม จ�ำกดั ให้มำรับ

ขยะติดเชือ้ท่ีแยกและจดัเก็บอยำ่งเหมำะสมแล้วไปด�ำเนินกำรก�ำจดัเป็นประจ�ำทกุ สปัดำห์

 สว่นคลนิิกทนัตกรรมแตล่ะสำขำจะมีหนว่ยงำนเก็บขนมลูฝอย กลุม่งำนกทม. 2 ซึง่ถกูควบคมุและดแูลโดยกรุงเทพมหำนคร มำรับ

เพ่ือน�ำไปก�ำจดัท�ำลำยด้วยกรรมวิธีพิเศษและถกูต้องตอ่ไปเป็นประจ�ำ

2.6 การจดัการด้านความปลอดภยั
กลุม่บริษัทให้ควำมส�ำคญัในด้ำนควำมปลอดภยัในกำรด�ำเนินงำน ไมว่ำ่จะเป็นกำรป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอำจจะเกิดขึน้ในขณะปฏิบตังิำน 

กำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เป็นต้น
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1) กำรป้องกนักำรเกิดอบุตัเิหตใุนกำรท�ำงำน : กลุม่บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและหำมำตรกำรป้องกนั รณรงค์เพ่ือสร้ำงควำมต่ืน

ตวัในกำรป้องกนักำรเกิดอบุตัเิหตใุนกำรท�ำงำนในแตล่ะฝ่ำย มีกำรฝึกอบรมจดัเตรียมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล มีกำรตดิตำมสถิติ

และแนวโน้มกำรเกิดอบุตัเิหตตุำ่งๆ มีกำรวิเครำะห์หำสำเหตแุละก�ำหนดมำตรกำรป้องกนั รวมถงึมีแนวทำงในกำรดแูลบคุลำกรท่ี

ได้รับอบุตัิเหตจุำกกำรท�ำงำน

2) กำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั : กลุม่บริษัทให้ควำมส�ำคญัตอ่กำรป้องกนัอคัคีภยัด้วยกำรสนบัสนนุอปุกรณ์ท่ีจ�ำเป็น ได้แก่ ระบบ

เตือนภยั อปุกรณ์ดบัเพลงิ มีกำรก�ำหนดพืน้ท่ีจดัเก็บและปริมำณท่ีจดัเก็บส�ำหรับวสัดไุวไฟ และก�ำหนดผู้ รับผิดชอบในกำรดแูล

ระบบตำ่งๆ ท่ีเสี่ยงตอ่กำรเกิดอคัคีภยั เชน่ ระบบสำยไฟ นอกจำกนีมี้กำรฝึกซ้อมแผนกำรอพยพในกรณีท่ีเกิดเหตอุคัคีภยัเป็น

ประจ�ำทกุปี

 นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทยงัมีกำรท�ำประกนัภยัแบบ All Risk ให้แก่ทกุสำขำของบริษัท เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกรณีท่ีเกิด

อบุตัภิยัตำ่งๆ
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ปัจจยัความเส่ียง3

กำรลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขำยในครัง้นีมี้ควำมเสี่ยง ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจำรณำข้อมลู

ทัง้หมดท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบบันีอ้ยำ่งรอบคอบ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส�ำคญัตำ่งๆ ดงัจะกลำ่วตอ่ไปนี ้ อำจสง่ผล 

กระทบในทำงลบตอ่บริษัทฯ รวมถงึปัจจยัควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ พิจำรณำแล้วอำจเหน็วำ่ในปัจจบุนัไมมี่ผลกระทบในสำระส�ำคญัตอ่

กำรด�ำเนินธรุกิจ แตใ่นอนำคตอำจกลำยเป็นควำมเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส�ำคญั อยำ่งไรก็ตำม 

บริษัทฯ อำจต้องเผชิญกบัควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีไมอ่ำจทรำบลว่งหน้ำได้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจำรณำถงึปัจจยัควำมเสี่ยงอ่ืนนอกเหนือจำกท่ี

ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรฉบบันีเ้พ่ือประกอบกำรตดัสนิใจ

นอกจำกนี ้ ข้อควำมในลกัษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรือเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ ท่ีปรำกฏอยูใ่น

เอกสำรฉบบันี ้อำทิ “มีแผนกำร” “ประสงค์” “ต้องกำร” “คำดวำ่” “เหน็วำ่” “เช่ือวำ่” “ประมำณ” “อำจจะ” หรือค�ำหรือข้อควำมอ่ืนใดใน

ท�ำนองเดียวกนั เป็นค�ำหรือข้อควำมท่ีบง่ชีถ้งึสิง่ท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต ซึง่มีควำมไมแ่นน่นอนและผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งจำก

กำรคำดกำรณ์ได้

1.  ความเส่ียงด้านการด�าเนินธุรกจิ

1.1  ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บริษัทฯ ประกอบธรุกิจให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม ซึง่เป็นธรุกิจท่ีต้องอำศยัทนัตแพทย์ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเช่ียวชำญใน

สำขำตำ่งๆ รวมถงึผู้ชว่ยทนัตแพทย์เป็นอยำ่งมำก ซึง่ในปัจจบุนัสถำนศกึษำทัง้ภำครัฐและเอกชนสำมำรถผลติบคุลำกรดงักลำ่วได้ใน

จ�ำนวนจ�ำกดั ประกอบกบัมีกำรขยำยตวัและกำรแขง่ขนัของธรุกิจกำรให้บริกำรด้ำน   ทนัตกรรมเพ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้กำรท่ีบคุลำกรดงักลำ่ว

จะมีควำมเช่ียวชำญนัน้ จะต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรพฒันำ ท�ำให้ควำมต้องกำรบคุลำกรท่ีมีคณุภำพ และมีประสบกำรณ์เพ่ิมมำก

ขึน้ ดงันัน้ในอนำคต บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนทนัตแพทย์หรือผู้ชว่ยทนัตแพทย์ได้ 

อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วโดย กำรจงูใจให้บคุลำกรเหลำ่นัน้ท�ำงำนอยูก่บับริษัทฯ ในระยะยำว เพ่ือ

เป็นกำรรักษำบคุลำกรทำงกำรแพทย์ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีแผนกแพทย์ เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัทนัตแพทย์ ให้ทนัตแพทย์เกิด

ควำมสะดวกสบำยในกำรปฏิบตัิงำน และเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนท่ีดี อีกทัง้ยงัก�ำหนดคำ่ตอบแทนและตำรำงเวลำในกำร

ปฏิบตังิำนของทนัตแพทย์แตล่ะทำ่นให้มีควำมเหมำะสม ส�ำหรับผู้ชว่ยทนัตแพทย์นัน้ แผนกสำขำจะเป็นผู้ดแูลให้แตล่ะสำขำมีจ�ำนวนผู้

ชว่ยทนัตแพทย์ท่ีเหมำะสมเพียงพอตอ่กำรให้บริกำรของผู้มำรับบริกำรในแตล่ะสำขำนัน้ๆ

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีกำรสรรหำบคุลำกรทำงกำรแพทย์ผำ่นหลำกหลำยชอ่งทำง เชน่ กำรรับสมคัรผำ่นทำงเวป็ไซต์ตำ่งๆ  กำรบอกตอ่

ระหวำ่งบคุลำกรทำงกำรแพทย์ด้วยกนัเอง รวมถงึกำรเป็นพนัธมิตรกบัสถำนศกึษำตำ่งๆ รวมถงึคณะทนัตแพทย์ศำสตร์ตำ่งๆ เพ่ือสร้ำง

สำยสมัพนัธ์กบับคุลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมีคณุภำพตำ่งๆ เหลำ่นัน้ เป็นต้น

1.2  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้บริการ
เน่ืองจำกปัจจบุนัประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองสทิธิของผู้ ป่วยหรือผู้บริโภคเพ่ิมมำขึน้ โดยทำงภำครัฐได้ออกกฎหมำยเพ่ือมำรับรอง

คุ้มครองสทิธิเสรีภำพ และเอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้ ป่วยหรือผู้บริโภคมำกย่ิงขึน้ เชน่ พระรำชบญัญตัสิขุภำพแหง่ชำต ิ พ.ศ. 2550 พระรำช

บญัญตัิวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริโภค รวมทัง้ผู้ ป่วยในกำรด�ำเนินคดีกบัผู้ให้บริกำรสถำน

พยำบำลเพ่ิมมำกขึน้ กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วจงึอำจมีผลกระทบตอ่ผู้ประกอบกำรสถำนพยำบำลตลอดจนบคุลำกรทำงกำรแพทย์ ซึง่

อำจท�ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถกูฟ้องร้องจำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลเพ่ิมขึน้ หำกมำตรฐำนหรือผลกำรให้บริกำร

ทำงทนัตกรรมของบริษัทฯ ไมเ่ป็นไปตำมท่ีผู้ใช้บริกำรคำดหวงั ท�ำให้บริษัทฯ ต้องระมดัระวงัและรอบคอบในทกุ ๆ  ด้ำนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้

ใช้บริกำร 
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อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคมุและตรวจสอบคณุภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำร กำรคดักรองทนัตแพทย์และ

ผู้ชว่ยทนัตแพทย์ รวมทัง้ค�ำนงึถงึสทิธิของผู้ ป่วย ทัง้ในด้ำนกำรให้ข้อมลู กำรบริหำรควำมคำดหวงัของผู้ใช้บริกำร โดยมีกำรให้ผู้มำใช้

บริกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรให้บริกำรภำยหลงัเข้ำรับกำรให้บริกำรตำ่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือน�ำมำเป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงและ

พฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ตอ่ไป นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีชอ่งทำงในกำรรับข้อเสนอแนะ ค�ำตชิม หรือข้อร้องเรียน

ตำ่งๆ ผำ่นชอ่งทำงท่ีหลำกหลำย เชน่ สำขำตำ่งๆ ของบริษัทฯ  ศนูย์บริกำรลกูค้ำสมัพนัธ์ (Contact Center) และสื่อโซเชียลมีเดียตำ่งๆ 

เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีกระบวนกำรรำยงำนและกำรแก้ไขปัญหำเม่ือมีค�ำร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำรเพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมพงึพอใจของผู้

ใช้บริกำรได้อยำ่งทนัทว่งที อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีกำรปรับปรุงคณุภำพและมีเคร่ืองมือชีว้ดักำรให้บริกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกลมำอยำ่ง

ตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในด้ำนนี ้ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำท่ีจะท�ำประกนัควำมเสียหำยจำกกำรถกู

ฟ้องร้องจำกผู้ ป่วยท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม เพ่ือชว่ยลดควำมเสี่ยงได้อีกทำงหนึง่

1.3  ความเส่ียงด้านการแข่งขันในธุรกจิการให้บริการด้านทนัตกรรม
ปัจจบุนักำรด�ำเนินธรุกิจและกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศมีกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ จำกกำรท่ีมีผู้ประกอบกำรรำยใหมใ่นตลำดเกิด

ขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง โดยผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยตำ่งใช้กลยทุธ์กำรแขง่ขนัทัง้ในด้ำนรำคำ ด้ำนคณุภำพกำรให้บริกำร และควำมเช่ียวชำญ

ทำงกำรแพทย์ เพ่ือพยำยำมรักษำฐำนลกูค้ำเดมิและหำกลุม่ลกูค้ำใหม ่ นอกจำกนี ้ กำรเปิดเสรีกำรค้ำภำยใต้ข้อตกลงของประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึง่คำดวำ่จะสง่ผลให้เกิดกำรแขง่ขนัเพ่ิมสงูขึน้จำกผู้ประกอบกำรรำยใหม่

ในกลุม่ประเทศอำเซียน ท่ีขยำยธรุกิจด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมเข้ำมำในประเทศไทย ท�ำให้บริษัทฯ อำจจะสญูเสียกลุม่ลกูค้ำไป

ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนๆ  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ได้เตรียมรับมือกบักำรแขง่ขนัเพ่ือรักษำฐำนลกูค้ำ โดยบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคมุและตรวจสอบ

คณุภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำร รวมถงึให้ฝ่ำยกำรตลำดออกรำยกำรสง่เสริมกำรขำยให้เหมำะกบักลุม่ลกูค้ำแตล่ะประเภทขอ

งบริษัทฯ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีชอ่งทำงประชำสมัพนัธ์บริกำร และตอบข้อซกัถำมผำ่นสื่อตำ่งๆ เชน่ ศนูย์บริกำรลกูค้ำสมัพนัธ์ 

(Contact Center) และสื่อโซเชียลมีเดียตำ่งๆ เป็นต้น โดยมีกำรอบรมพนกังำนผู้ดแูลสื่อตำ่งๆ อยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและ

รวดเร็วแก่ผู้ ท่ีสนใจเข้ำรับบริกำร

1.4  ความเส่ียงจากการพึ่งพงิรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติ
บริษัทฯ มีรำยได้สว่นหนึง่จำกผู้ รับบริกำรชำวตำ่งชำต ิ ซึง่รวมถงึผู้ ท่ีมีภมิูล�ำเนำหรือท�ำงำนในประเทศไทย หรือท่ีเดนิทำงเข้ำมำใน

ประเทศไทยเพ่ือเข้ำรับกำรรักษำโดยเฉพำะ โดยปัจจยัท่ีท�ำให้ผู้ รับบริกำรกลุม่นีเ้ข้ำมำใช้บริกำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศไทย ประกอบ

ด้วยมำตรฐำนและคณุภำพของกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล คำ่ใช้จำ่ยในกำรให้บริกำรท่ีสมเหตุ

สมผล และควำมมีช่ือเสียงด้ำนอตุสำหกรรมกำรทอ่งเท่ียวของไทย

ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีควำมเสีย่งจำกวิกฤตกำรณ์ตำ่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ควำมเช่ือมัน่ในกำรเข้ำรับกำรบริกำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศไทย 

ซึง่บริษัทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได้ อำทิ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองภำยในประเทศ รวมไปถงึภยัธรรมชำตติำ่งๆ และกำรแขง่ขนัท่ีเพ่ิมสงู

ขึน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ปริมำณผู้ รับบริกำรชำวตำ่งชำตท่ีิจะเข้ำมำรับกำรบริกำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศไทย บริษัทฯ จงึได้

มีนโยบำยในกำรกระจำยฐำนลกูค้ำ และรักษำสดัสว่นของกลุม่ลกูค้ำในประเทศและตำ่งประเทศให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือลดควำมเสี่ยง

จำกกำรกระจกุตวัของลกูค้ำกลุม่ใดกลุม่หนึง่
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1.5  ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ในการประกอบธุรกจิ
บริษัทฯ มีกำรเชำ่ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงจำกบคุคลภำยนอก รวมถงึห้ำงสรรพสนิค้ำชัน้น�ำตำ่งๆ ในกำรด�ำเนินธรุกิจให้บริกำรด้ำน 

ทนัตกรรมของบริษัทฯ โดยสญัญำเชำ่สว่นใหญ่มีอำยสุญัญำประมำณ 3 ปี หำกผู้ให้เชำ่ไมต่อ่อำยสุญัญำเชำ่เม่ือครบก�ำหนดอำยุ

สญัญำ หรือผู้ให้เชำ่บอกเลกิสญัญำเชำ่ก่อนครบก�ำหนดอำยสุญัญำ อำจสง่ผลให้บริษัทฯ สญูเสียรำยได้ และกลุม่ลกูค้ำบำงสว่นไป 

รวมถงึบริษัทฯ ยงัต้องจดัหำสถำนท่ีตัง้แหง่ใหมเ่พ่ือมำทดแทนสถำนท่ีแหง่เดมิ อีกทัง้บริษัทฯ อำจต้องมีภำระคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ เพ่ิมเตมิใน

กำรปรับปรุงให้สถำนท่ีตัง้แหง่ใหมน่ัน้ พร้อมส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี

กบัผู้ให้เชำ่รำยตำ่งๆ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีระบไุว้ในสญัญำเชำ่อยำ่งเคร่งครัด ซึง่บริษัทฯ เช่ือวำ่จะสำมำรถท�ำให้บริษัทฯ ได้รับ

กำรตอ่สญัญำเชำ่อยำ่งตอ่เน่ือง

1.6  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับบริษัทฯ
บริษัทฯ ด�ำเนินธรุกิจภำยใต้กำรก�ำกบัควบคมุดแูลโดยกระทรวงสำธำรณสขุ และหนว่ยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึต้องได้รับใบ

อนญุำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล และต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพทำงทนัตกรรมหรือทนัตแพทย์ท่ีมีใบอนญุำตให้ด�ำเนินกำรสถำน

พยำบำลมำเป็นทนัตแพทย์ประจ�ำในแตล่ะสำขำของบริษัทฯ ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยสถำนพยำบำล นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงั

ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยเก่ียวกบัสถำนพยำบำล กฎหมำยเก่ียวกบับริษัท และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกำรตีควำมกฎระเบียบในปัจจบุนั หรือกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกฎระเบียบใหม ่หรือกำรก�ำหนดนโยบำย

ใหมท่ี่มีแนวโน้มวำ่จะมีควำมเข้มงวดมำกขึน้ อำจมีผลกระทบตอ่กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ กำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกฎระเบียบ

ใหมด่งักลำ่ว ดงันัน้ บริษัทฯ ไมอ่ำจรับรองได้วำ่ กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตำ่งๆ หรือกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกฎระเบียบใหม ่

หรือกำรก�ำหนดนโยบำยใหมท่ี่เก่ียวข้องกบักำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ในอนำคตจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด�ำเนินงำน และโอกำส

ทำงธรุกิจของบริษัทฯ

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยได้มีด�ำเนินกำร และปฏิบตัติำมมำตรฐำนของระบบคณุภำพตำ่ง ๆ ท่ีส�ำคญัอำทิ มำตรฐำน 

JCI Accreditation (Joint Commission International) มำตรฐำน ISO 9001 (International Organization for Standardization) ระบบ

กำรบริหำรงำนคณุภำพ เป็นต้น โดยกำรด�ำเนินกำรและกำรปฏิบตัติำมแนวทำงตำมระบบมำตรฐำนสำกลดงักลำ่ว บริษัทฯ เช่ือวำ่จะ

ชว่ยลดผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ ได้

1.7  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง
เม่ือวนัท่ี 15 ตลุำคม 2558 บริษัทฯ ถกูฟ้องร้องร่วมกบับคุคลธรรมดำรำยหนึง่ท่ีศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ  

ในฐำนควำมผิดท่ีเก่ียวข้องกบัควำมลบัทำงกำรค้ำ โดยมีทนุทรัพย์ท่ีเรียกร้องจ�ำนวน 20.00 ล้ำนบำท จ�ำนวน 1 คดี โดยศำลได้มีกำรนดั

ไกลเ่กลี่ย เม่ือวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2559 แตท่ัง้สองฝ่ำยไมส่ำมำรถตกลงกนัได้ จงึให้ด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำตอ่ไป โดยก�ำหนดนดั

สืบพยำนทัง้สองฝ่ำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2560

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ส�ำนกังำนทนำยควำมแหง่หนึง่เพ่ือวำ่ควำมในคดีดงักลำ่ว โดยจะมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของคดีให้ผู้บริหำรของบ

ริษัทฯ ทรำบ โดยตลอด ซึง่ผู้บริหำรของบริษัทฯ จะสำมำรถประเมินผลของคดีและผลกระทบดนัอำจจะเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ ได้จำกรำยงำน

ควำมคืบหน้ำดงักลำ่ว  อยำ่งไรก็ดี เน่ืองจำกคดีควำมยงัไมมี่กำรสืบพยำนของแตล่ะฝ่ำย ซึง่เป็นขัน้ตอนเร่ิมแรกของกำรพิจำรณำคดี 

ประกอบกบัขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำคดีทัง้หมดจะใช้ระยะเวลำนำนกวำ่ท่ีจะมีค�ำพิพำกษำท่ีเป็นท่ีสดุของคดี จงึมีควำม

ไมแ่นน่อนของค�ำพิพำกษำวำ่จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยำ่งไร อยำ่งไรก็ตำม หำกมีควำมคืบหน้ำของกำรพิจำรณำคดี บริษัทฯ จะ

ให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือทนำยผู้ รับผิดชอบคดี ให้ควำมเหน็บนสถำนะของคดี รวมถงึประเมินผลกำรพิจำรณำคดี และเปิดเผยให้ผู้ ถือ

หุ้นทรำบตอ่ไป ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีศำลมีค�ำพิพำกษำอนัเป็นท่ีสดุของคดีให้บริษัทฯ ชดใช้คำ่เสียหำย จะมีผลกระทบให้ก�ำไรสทุธิและสว่น
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ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงตำมจ�ำนวนท่ีศำลมีค�ำพิพำกษำ ซึง่จะไมเ่กินทนุทรัพย์ท่ีฟ้องจ�ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ในงวดบญัชีท่ีมีค�ำ

พิพำกษำอนัเป็นท่ีสดุ

ทัง้นีใ้นปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิทัง้ส้ิน 42.52 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้ส้ิน 106.33 ลา้นบาท

2.  ความเส่ียงด้านการเงนิ

2.1  ความเส่ียงจากการช�าระคืนเงนิกู้ยืมแก่สถาบนัทางการเงนิ
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีกำรจดัหำเงินทนุบำงสว่นมำจำกเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินธรุกิจตำมปกต ิ โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินรวมทัง้สิน้ 103.49 ล้ำนบำท ซึง่เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 10.00 ล้ำนบำท และเงินกู้

ยืมระยะยำว 93.49 ล้ำนบำท สว่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินรวมทัง้สิน้ 69.94 ล้ำนบำท ซึง่

เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 10.00 ล้ำนบำท และเงินกู้ ยืมระยะยำว 59.94 ล้ำนบำท ซึง่ภำระหนีส้นิดงักลำ่วท�ำให้บริษัทฯ จ�ำเป็นท่ีจะต้องรักษำ

สภำพคลอ่งให้เพียงพอท่ีจะสำมำรถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำกู้ ยืมเงิน เพ่ือไมใ่ห้กำรช�ำระคืนเงินกู้ ยืมดงักลำ่วสง่

ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส�ำคญั ทัง้นี ้หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถช�ำระหนี ้

หรือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำได้ จะมีผลให้เจ้ำหนีเ้งินกู้สำมำรถเรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ผิดเง่ือนไข ก�ำหนดเง่ือนไขอ่ืนใด

เพ่ิมเตมิ หรืออำจด�ำเนินกำรยดึหลกัประกนัของบริษัทฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของกลุม่

บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส�ำคญั ทัง้นี ้สญัญำเงินกู้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมไ่ด้มีข้อก�ำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยต้องด�ำรงอตัรำสว่น

ทำงกำรเงินใดๆ

อยำ่งไรก็ตำม จำกงบกำรเงินรวม ณ 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีอตัรำสว่นของหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 1.05 เทำ่ ซึง่เป็น

อตัรำท่ีอยูใ่นระดบัปำนกลำง ประกอบกบั ในปี 2559 บริษัทฯ มีอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้เทำ่กบั 18.65 เทำ่ ซึง่แสดง

วำ่บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีไ้ด้ตำมปกต ิ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยในกำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีรัดกมุ เพ่ือรักษำ

ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีใ้ห้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ซึง่สำมำรถชว่ยลดควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมของบริษัทฯ ได้ รวม

ทัง้พยำยำมรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัสถำบนักำรเงินตำ่งๆ ไว้อยำ่งตอ่เน่ือง จำกกำรท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรตำ่งๆ ท่ีกลำ่วมำในข้ำง

ต้น บริษัทฯ เช่ือวำ่จะท�ำให้ควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ ยืมของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นระดบัต�่ำ

3.  ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.1  ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นประมาณร้อยละ 75
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ครอบครัวตนัตำปกลุถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 149,998,000 หุ้น คดิเป็นประมำณร้อยละ 100.00 ของจ�ำนวน

หุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยภำยหลงัจำกท่ีบริษัทฯ เสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นีจ้�ำนวน 50,000,000 หุ้น แล้วจะท�ำให้

หุ้นจ�ำนวน 149,998,000 หุ้น ของครอบครัวตนัตำปกลุท่ีถืออยูใ่นบริษัทฯ คดิเป็นประมำณร้อยละ 75.00 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่สดัสว่นกำรถือหุ้นตัง้แต ่ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วท�ำให้ครอบครัวตนัตำปกลุมีอ�ำนำจในกำร

ควบคมุบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอ่กำรตดัสนิใจของ บริษัทฯ ในทกุเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนขอ

งบริษัทฯ จงึมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่นีเ้สนอให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นพิจำรณำ นอกจำกนีก้ำรถือหุ้นในลกัษณะกระจกุตวัโดยผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่นี ้ยงัท�ำให้โอกำสท่ีบริษัทฯ จะถกูครอบง�ำกิจกำร (take-

over) โดยบคุคลอ่ืนไมส่ำมำรถเกิดขึน้ได้โดยปรำศจำกกำรยินยอมของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่นี ้ แม้วำ่ผู้ ถือหุ้นกลุม่อ่ืนจะเหน็โอกำสท่ีจะท�ำให้

มลูคำ่ของกิจกำรเพ่ิมขึน้
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อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระรวมจ�ำนวน 5 ทำ่น จำกคณะกรรมกำรรวมทัง้สิน้ 9 ทำ่น อีกทัง้ปัจจบุนักรรมกำรอิสระ

จ�ำนวน 3 ทำ่น  จำกทัง้หมด 5 ทำ่น ได้เข้ำด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ ซึง่คอยท�ำหน้ำท่ีเข้ำตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีกำรถ่วงดลุอ�ำนำจในกำรบริหำรจดักำรในระดบัท่ีเหมำะสม เพ่ือควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจดักำรและเพ่ือให้มี

ระบบท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท่ีปฏิบตัิงำนเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสมและขึน้ตรง

ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำท่ีหลกัในกำรดแูลระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน

4. ความเส่ียงเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

4.1  ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นค�าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทฯ มีควำมประสงค์ท่ีจะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้นี ้ ก่อนท่ีจะทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกำรรับหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ซึง่บริษัทฯ ได้ย่ืนค�ำขอให้

รับหุ้นสำมญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 และบริษัท ท่ีปรึกษำ เอเซีย 

พลสั จ�ำกดั ในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคณุสมบตัขิองบริษัทฯ ในเบือ้งต้นแล้วเหน็วำ่ บริษัทฯ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะ

สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองกำรรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ” 

พ.ศ. 2558 ยกเว้นคณุสมบตัเิร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยยอ่ย ซึง่บริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยยอ่ยไมน้่อย

กวำ่ 300 รำย และต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 20 ของทนุช�ำระแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงมีควำมไมแ่นน่อนท่ีจะได้รับอนญุำต

จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ลงทนุจงึมีควำมเสี่ยงทำงด้ำนสภำพ

คลอ่งในกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในตลำดรอง และควำมเสี่ยงท่ีอำจจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนจำกกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัตำมรำคำ

ท่ีคำดกำรณ์ไว้ หำกหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับอนญุำตให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอ่ืน4

4.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ช่ือบริษัท 

ประเภทธุรกจิ

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่

เลขทะเบยีนบริษัท

โทรศัพท์ 

โฮมเพจ

ทนุจดทะเบยีน

ทนุที่ออกและช�าระแล้ว

บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

Dental Corporation Public Company Limited

ให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม คลนิิกทนัตกรรม

เลขท่ี 157 ชัน้ท่ี 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

0107559000281

02-692-4433, 02-245-7197

www.dentalcorpthailand.com

100.00 ล้ำนบำท

75.00 ล้ำนบำท

4.2  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ช่ือบริษัท 

ประเภทธุรกจิ

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่

เลขทะเบยีนบริษัท

โทรศัพท์ 

โทรสาร

โฮมเพจ

ทนุจดทะเบยีน

ทนุที่ออกและช�าระแล้ว

ช่ือบริษัท 

ประเภทธุรกจิ

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่

เลขทะเบยีนบริษัท

โทรศัพท์ 

โทรสาร

โฮมเพจ

ทนุจดทะเบยีน

ทนุที่ออกและช�าระแล้ว

บริษัท บางกอก อนิเตอร์เนช่ันแนล เดนทลั เซน็เตอร์ จ�ากัด 

Bangkok International Dental Center Company Limited

ให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม คลนิิกทนัตกรรม

เลขท่ี 157, 159 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

0105548059776

02-692-4433

02-248-6196

www.bangkokdentalcenter.com

20.00 ล้ำนบำท

20.00 ล้ำนบำท

บริษัท โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด 

Bangkok International Dental Hospital Company Limited

ให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม คลนิิกทนัตกรรม

เลขท่ี 157 ชัน้ 6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

0105550042800

-

-

-

1.00 ล้ำนบำท

1.00 ล้ำนบำท
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ช่ือบริษัท 

ประเภทธุรกจิ

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่

เลขทะเบยีนบริษัท

โทรศัพท์ 

โทรสาร

โฮมเพจ

ทนุจดทะเบยีน

ทนุที่ออกและช�าระแล้ว

บริษัท เดนทลั ออล (ประเทศไทย) จ�ากัด 

Dental All (Thailand) Company Limited

ให้บริกำรด้ำนแลบ็ทนัตกรรม 

เลขท่ี 257/26 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

0105558071884

-

-

-

5.00 ล้ำนบำท

2.00 ล้ำนบำท

4.2  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย (ต่อ)

นายทะเบยีนหลักทรัพย์ 

ผู้สอบบญัชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อมูลบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD)

อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ชัน้ 1 Tower B (ข้ำงสถำนทตูจีน)

เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศพัท์ : 02-009-9000

โทรสำร  : 02-009-9991

TSD Call Center : 02-009-9999

บริษัท สอบบญัชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด

คณุนพฤกษ์ พิษณวุงษ์

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 7764

เลขท่ี 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศพัท์ : 02-259-5300 

โทรสำร  : 02-260-1553

บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 

เลขท่ี 9/8 ซอยสขุมุวิท 63 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ

เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศพัท์ : 02-714-2799

โทรสำร  : 02-714-2798
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ผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล

5.  ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น

5.1  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้น

ละ 0.50 บำท โดยเป็นทนุท่ีช�ำระแล้วจ�ำนวน 75,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ�ำนวน 150,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2560 ได้มีมตอินมุตัจิดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ�ำนวน 50,000,000 

หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ตำมรำยละเอียดดงันี ้

1. เสนอขำยจ�ำนวน 1,925,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ 0.50 บำทตอ่หุ้น ตอ่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  โดยรำคำเสนอขำยจะ

เป็นรำคำเดียวกนักบัรำคำท่ีจะเสนอขำยให้แก่ประชำชน 

2. เสนอขำยตอ่ประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) จ�ำนวน 48,075,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำทตอ่หุ้น 

ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุตอ่ประชำชน กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 50,000,000 หุ้นในครัง้นีแ้ล้ว 

บริษัทฯ จะมีทนุเรียกช�ำระแล้วเพ่ิมขึน้เป็นจ�ำนวนเทำ่กบั 100,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำ

ไว้หุ้นละ 0.50 บำท  

5.2  ผู้ถือหุ้น
รำยช่ือผู้ ถือหุ้ นและสัดส่วนกำรถือหุ้ นจำกทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ตำมท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 

7 กมุภำพนัธ์ 2560 มีดงันี ้

ล�าดบั

1

2

3

4

รายช่ือผู้ถอืหุ้น

ก่อนการกระจายหุ้น

กลุม่ครอบครัวตนัตำปกลุ

นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

นำงลซูนิดำ เฉิน

นำงนฤทยั นนท์ผม

กรรมกำรและผู้บริหำร

ประชำชน

รวม

จ�านวน (หุ้น) สดัสว่น

(ร้อยละ)

หลังการกระจายหุ้น

149,998,000

119,998,000

30,000,000

2,000

-

150,000,000

100.00

80.00

20.00

0.00

-

100.00

149,998,000

119,998,000

30,000,000

2,000

1,925,000

48,075,000

200,000,000

จ�านวน (หุ้น) สดัสว่น

(ร้อยละ)

75.00

60.00

15.00

0.00

0.96

24.04

100.00

หมำยเหต ุ: *รำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ถกูจดักลุม่ตำมควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นกำรเปิดเผยตำมมำตรำ 69 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่

เก่ียวกบัลกัษณะควำมสมัพนัธ์หรือพฤตกิรรมท่ีเข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท�ำร่วมกบับคุคลอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทจ. 7/2552 แตอ่ยำ่งใด

5.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัรำไมต่�่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หลงัจำกหกัภำษี

เงินได้นิตบิคุคล และเงินส�ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมำย หำกไมมี่เหตจุ�ำเป็นอ่ืนใด และ

กำรจำ่ยเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่กำรด�ำเนินงำนปกตขิองบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส�ำคญั

อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ   

สภำพคลอ่ง แผนกำรลงทนุ รวมถงึปัจจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัในกำรบริหำรงำน ควำมจ�ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต ซึง่กำรจำ่ย

เงินปันผลดงักล่ำว อยู่ในอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำ ทัง้นี ้ มติคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบักำรอนมุตัิกำรจ่ำย

เงินปันผลจะต้องน�ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ เว้นแตเ่ป็นกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซึง่คณะกรรมกำรบริษัท มีอ�ำนำจ

อนมุตัใิห้จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ โดยต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป

5
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โครงสร้างการจดัการ6

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏบิตักิาร

ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ

ผู้อ�านวยการฝ่าย

การเงนิ

ผู้อ�านวยการฝ่าย

บญัชี

ผู้อ�านวยการฝ่าย

บริหารทั่วไป

แผนกบญัชีแผนกแพทย์

แผนกสาขา

แผนก Bussiness 

Opportunity

แผนกคุณภาพ

แผนก PR Marketing

แผนกการเงนิ
แผนกจดัซือ้ / จดัจ้าง

และบริหารคลังสินค้า

แผนกเทคโนโลยี 

สารสนเทศ

แผนก Logistics

แผนกบุคคลฝึกอบรม / 

ธุรการ

แผนกซ่อมบ�ารุง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าคอบแทน

1.  แผนภาพโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ
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2.  คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวนทัง้หมด 9 ทำ่น ประกอบด้วย

ช่ือ

1. นำงณฏัฐำ รัตนเลศิ

2. นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

3. นำงสำวเสำวณีย์ บญุผลติ

4. นำงลซูนิดำ เฉิน

5. นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ

6. นำยสมพงษ์ เลศิฤทธ์ิ

7. นำยไพโรจน์ เจตนชยั

8. นำยประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล

9. นำยวิบลูย์ พจนำลยั

ต�าแหน่ง

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

รองประธำนกรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตักิำร

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำยอดศิกัดิ์ เอือ้ตระกลูพำณิช เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหนง่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับริษัท

กรรมกำรผู้ มีอ�ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท คือ นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ หรือนำยสม

พงษ์ เลศิฤทธ์ิ และประทบัตรำส�ำคญัของบริษัทฯ  หรือนำงลซูนิดำเฉิน ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ หรือนำยสม

พงษ์ เลศิฤทธ์ิ และประทบัตรำส�ำคญัของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ใน ปี 2558 และปี 2559 จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และจ�ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุ

เป็นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ

1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ1

2. นายพรศักดิ์ ตนัตาปกุล

3. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต1

4. นางลูซนิดา เฉิน

5. นายประทปี วาณิชย์ก่อกุล1

6. นายสมพงษ์ เลิศฤทธ์ิ2

7. นายไพโรจน์ เจตนชัย3

8. นายประพนัธ์ พชัิยวัฒน์โกมล3

9. นายวบิลูย์ พจนาลัย3

10. นายกติต ิกาญจโนภาศ4

11. นางนฤทยั นนท์ผม5

ปี 2558

-

3 / 3

-

3 / 3

-

-

-

-

-

1 / 1

3 / 3

ปี 2559

6 / 6

6 / 6

6 / 6

6 / 6

6 / 6

3 / 3

6 / 6

6 / 6

6 / 6

3 / 3

-

จ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

34

ช่ือ

1. นำยไพโรจน์ เจตนชยั

2. นำยประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล

3. นำยวิบลูย์ พจนำลยั

ต�าแหน่ง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

ช่ือ

1. นายไพโรจน์ เจตนชัย

2. นายประพนัธ์ พชัิยวัฒน์โกมล

3. นายวบิลูย์ พจนาลัย

ปี 2558

1 / 1

1 / 1

1 / 1

ปี 2559

5 / 5

5 / 5

5 / 5

จ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม

หมำยเหต ุ:  1. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559

   2. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุำยน 2559

   3. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558

   4. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2558

   5. ลำออกจำกต�ำแหนง่เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559

2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

โดยมี  นำยวิบลูย์ พจนำลยั  เป็นผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงบญัชีและกำรเงิน และมีนำยอดศิกัดิ์ เอือ้ตระกลูพำณิชด�ำรงต�ำแหนง่เลขำนกุำรคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

ทัง้นี ้ในปี 2558 และปี 2559 จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจ�ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

2.3  คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหาร จ�านวน 5 ท่าน ดงันี ้

ช่ือ

1. นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

2. นำงลซูนิดำ เฉิน

3. นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ

4. นำยกิตต ิกำญจโนภำศ

5. นำยสมพงษ์ เลศิฤทธ์ิ

ต�าแหน่ง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ ด�ำรงต�ำแหนง่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร
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ทัง้นีท่ี้ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559 ได้มีมตแิตง่ตัง้กรรมกำรแตล่ะทำ่นเป็นกรรมกำรบริหำร จงึยงัไมมี่กำร

ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรในปี 2558 ทัง้นี ้ในปี 2559 จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร และจ�ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรบริหำรแตล่ะทำ่นเข้ำร่วม

ประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ

1. นายพรศักดิ์ ตนัตาปกุล

2. นางลูซนิดา เฉิน

3. นายประทปี วาณิชย์ก่อกุล

4. นายกติต ิกาญจโนภาศ

5. นายสมพงษ์ เลิศฤทธ์ิ

ช่ือ

1. นายไพโรจน์ เจตนชัย

2. นายประพนัธ์ พชัิยวัฒน์โกมล

3. นายวบิลูย์ พจนาลัย

ปี 2559

2 / 2

2 / 2

2 / 2

2 / 2

1 / 1

ปี 2559

1 / 1

1 / 1

1 / 1

จ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม

จ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม

2.4  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนประกอบด้วย กรรมกำรอิสระท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 

จ�ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

ช่ือ

1. นำยไพโรจน์ เจตนชยั

2. นำยประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล

3. นำยวิบลูย์ พจนำลยั

ต�าแหน่ง

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

โดยมี นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ ด�ำรงต�ำแหนง่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

ทัง้นีท่ี้ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559 ได้มีมตแิตง่ตัง้กรรมกำรแตล่ะทำ่นเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่

ตอบแทน จงึยงัไมมี่กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนในปี 2558 ทัง้นี ้ ในปี 2559 จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำคำ่ตอบแทน และจ�ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือ

1. นายพรศักดิ์ ตนัตาปกุล

2. นางลูซนิดา เฉิน

3. นายประทปี วาณิชย์ก่อกุล

4. นายกติต ิกาญจโนภาศ

5. นายสมพงษ์ เลิศฤทธ์ิ

ปี 2559

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

จ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม

ช่ือ

1. นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

2. นำงลซูนิดำ เฉิน

3. นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ

4. นำยกิตต ิกำญจโนภำศ

5. นำยสมพงษ์ เลศิฤทธ์ิ

ต�าแหน่ง

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ�ำนวน 5 ทำ่น ดงันี ้

โดยมี นำยกิตต ิกำญจโนภำศ ด�ำรงต�ำแหนง่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ทัง้นีท่ี้ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559 ได้มีมตแิตง่ตัง้กรรมกำรแตล่ะทำ่นเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จงึยงั

ไมมี่กำรประชมุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปี 2558 ทัง้นี ้ในปี 2559 จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจ�ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุเป็นดงัตอ่ไปนี ้

3.  ผู้บริหาร
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะผู้บริหำรประกอบด้วยผู้บริหำรจ�ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

ช่ือ

1. นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

2. นำยสมพงษ์ เลศิฤทธ์ิ

3. นำยประทีป วำณิชย์ก่อกลุ

4. นำยกิตต ิกำญจโนภำศ

5. นำงศรีรัตน์ อภิรักษ์ภสูทิธ์ิ

6. นำยอดศิกัดิ์ เอือ้ตระกลูพำณิช

ต�าแหน่ง

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตักิำร

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
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4.  เลขานุการบริษัทฯ
เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมตแิตง่ตัง้ นำยอดศิกัดิ์ เอือ้ตระกลูพำณิช เป็นเลขำนกุำรบริษัท 

เพ่ือชว่ยดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรดแูลบริหำรกิจกำรให้ด�ำเนินไปในทิศทำงท่ีถกูต้อง โปร่งใส และมีประสทิธิภำพ

มำกย่ิงขึน้

5.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.1  ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้รับคำ่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

• ประธำนกรรมกำรบริษัท

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

• กรรมกำรตรวจสอบ

• กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

• กรรมกำรบริษัท

8,500 บำท

7,500 บำท

5,000 บำท

5,000 บำท

5,000 บำท

5,000 บำท

ในปี 2558 และปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับคำ่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ เทำ่กบั 17,500 บำท และ 330,000 บำท ตำมล�ำดบั โดยมี

รำยละเอียด ดงันี ้

ช่ือ

1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ1

2. นายพรศักดิ์ ตนัตาปกุล

3. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต1

4. นางลูซนิดา เฉิน

5. นายประทปี วาณิชย์ก่อกุล1

6. นายสมพงษ์ เลิศฤทธ์ิ2

7. นายไพโรจน์ เจตนชัย3

8. นายประพนัธ์ พชัิยวัฒน์โกมล3

9. นายวบิลูย์ พจนาลัย3

10. นายกติต ิกาญจโนภาศ4

11. นางนฤทยั นนท์ผม5

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

7,500.00

5,000.00

5,000.00

-

-

ปี 2559

42,500.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

15,000.00

62,500.00

50,000.00

50,000.00

10,000.00

-

จ�านวนครัง้ที่เข้าประชุม

หมำยเหต ุ:   1. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559

    2. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุำยน 2559

    3. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558

    4. ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2558

    5. ลำออกจำกต�ำแหนง่เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2559
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ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2560 ได้มีมตอินมุตัคิำ่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ส�ำหรับ

กรรมกำรประจ�ำปี 2560 เป็นดงันี ้

• ประธำนกรรมกำรบริษัท

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

• กรรมกำรตรวจสอบ

• กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

• กรรมกำรบริษัท

15,000 บำท

13,000 บำท

12,000 บำท

12,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท

5.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558 และปี 2559 ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทได้รับคำ่ตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืน (โดยไมร่วมคำ่

ตอบแทนกรรมกำรท่ีได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น) รวมทัง้สิน้ 10.45 ล้ำนบำท และ 14.39 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

5.3  ค่าตอบแทนอ่ืน

5.3.1  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ

ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2560 ได้มีมตอินมุตัสิวสัดกิำรคำ่รักษำทำงทนัตกรรม ส�ำหรับกรรมกำร

และครอบครัว ประจ�ำปี 2560 เป็นดงันี ้

1. กรรมกำรและครอบครัวมีสิทธิท่ีจะได้รับบริกำรกำรรักษำทำงทนัตกรรมจำกศูนย์ทนัตกรรมของกลุ่มบริษัทฟรี เป็นจ�ำนวนเงิน 

50,000 บำท/ปี

2. ส�ำหรับคำ่บริกำรกำรรักษำทำงทนัตกรรมสว่นท่ีเกิน 50,000 บำทขึน้ไป กรรมกำรและครอบครัวจะได้รับสว่นลด 15%

3. ครอบครัวกรรมกำร ได้แก่ คูส่มรสตำมกฎมำย และบตุร

5.3.2  ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ โดยจดทะเบียนเพ่ิมนำยจ้ำงเข้ำร่วมกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ ไทยพำณิชย์ มำสเตอร์

ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุไทยพำณิชย์ จ�ำกดั เป็นผู้จดักำรกองทนุ ซึง่พนกังำนและผู้บริหำรทกุคน

สำมำรถสมคัรเป็นสมำชิกได้ โดยสมำชิกจะจำ่ยเงินสะสมเข้ำกองทนุโดยให้นำยจ้ำงหกัจำกคำ่จ้ำงแล้วน�ำสง่เข้ำกองทนุในอตัรำร้อยละ 

2 - 5 ของคำ่จ้ำง และนำยจ้ำงมีพนัธะท่ีจะจำ่ยเงินสมทบให้แก่กองทนุ ในวนัเดียวกบัท่ีสมำชิกจำ่ยเงินสะสมเข้ำกองทนุ ในอตัรำเดียวกบั

เงินสะสม

นอกจำกกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรในรูปของคำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้ำงต้นแล้ว ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2560 ได้มีมตอินมุตัจิดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เพ่ือกระตุ้น

และเสริมสร้ำงแรงจงูใจในกำรท�ำงำนและเป็นกำรตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีควำมตัง้ใจ ทุม่เทและเสียสละในกำรท�ำงำนให้แก่

บริษัทฯ  อีกทัง้เป็นกำรรักษำทรัพยำกรบคุคลท่ีมีคณุภำพให้ท�ำงำนกบับริษัทฯ ในระยะยำว ซึง่จะจดัสรรพร้อมกบักำรเสนอขำยให้แก่

ประชำชน (Initial Public Offering : IPO) โดยเสนอขำยหุ้นสำมญัจ�ำนวน 1,925,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ 0.50 บำทตอ่หุ้น ตอ่กรรม

กำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ โดยรำคำเสนอขำยจะเป็นรำคำเดียวกนักบัรำคำท่ีจะเสนอขำยให้แก่ประชำชน
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ช่ือ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้นที่ได้รับจดัสรร 

(หุ้น)

ร้อยละของการถอืหุ้น

ภายหลัง IPO

นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการ

อสิระ

300,000 0.15

นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอสิระ 300,000 0.15

นายประทปี วาณิชย์ก่อกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บญัชีและการเงนิ

300,000 0.15

นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอสิระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ

200,000 0.10

นายประพนัธ์ พชัิยวัฒน์

โกมล

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจ

สอบ

300,000 0.15

นายวบิลูย์ พจนาลัย กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจ

สอบ

300,000 0.15

นายกติต ิกาญจโนภาศ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงนิ 75,000 0.04

นายอดศัิกดิ์ เอือ้ตระกูล

พาณิช

ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชี 100,000 0.05

นางศรีรัตน์ อภรัิกษ์ภสูิทธ์ิ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 50,000 0.03

1,925,000 0.96

6.  บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีพนกังำนทัง้หมด 196 คน 

192 คน และ 189 คน ตำมล�ำดบั ซึง่แยกตำมสำยงำนได้ดงันี ้
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จ�านวนพนักงาน ณ วันที่ จ�านวน (คน) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) ร้อยละ

31 ธันวาคม 2557 196 - -

31 ธันวาคม 2558 192 (4) -2.0

31 ธันวาคม 2559 189 (3) -1.6

สายงาน

แผนก PR / Marketing

แผนก Management

แผนกคุณภาพ

แผนกจดัซือ้ / จดัจ้าง และบริหารคลังสินค้า

แผนกบุคคลฝึกอบรม / ธุรการ

แผนกบญัชี

แผนกการเงนิ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกซ่อมบ�ารุง

แผนก Support

แผนก Operation

แผนกเวชระเบยีน

แผนก Contact Center

แผนกพยาบาล

แผนก Lab-Coordinator

รวมทัง้สิน้

31 ธันวาคม 2558

1

7

2

2

7

7

20

3

3

16

115

2

6

-

1

192

31 ธันวาคม 2557

2

3

1

4

7

8

18

4

3

14

121

2

6

2

1

196*

31 ธันวาคม 2559

3

9

2

2

6

6

12

3

3

12

119

1

7

2

2

189

จ�านวนพนักงาน ณ วันที่

หมำยเหต ุ * ตวัเลขดงักลำ่วยงัไมร่วมพนกังำนของบริษัท ไบรท์สไมล์ ไวเทน็น่ิง สปำ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (“BS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในปี 2557 

จ�ำนวน 13 ทำ่น

การเปล่ียนแปลงจ�านวนพนักงานในอดตี

ในชว่ง 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนกังำนดงัแสดงในตำรำงด้ำนลำ่งนี ้โดยกำรลดลงร้อยละ 2 ของจ�ำนวน

พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 นัน้มีสำเหตหุลกัมำจำกเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำนของ

พนกังำนในสว่นกำรให้บริกำรลกูค้ำ และผู้ชว่ยทนัตแพทย์ ส�ำหรับกำรลดลงร้อยละ 3 ของจ�ำนวนพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 นัน้มีสำเหตหุลกัมำจำกเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนในแผนกกำรเงิน
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ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไมมี่-

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนกังำนบริษัทฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2557* ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนคน 196 192 189

เงนิเดอืน 39,978,752.82 52,942,093.05 54,547,188.43

โบนัส 2,861,611.00 4,479,000.00 -

เงนิสมทบกองทนุ 

ส�ารองเลีย้งชีพ

420,552.01 557,988.38 565,865.04

สวัสดกิารและอ่ืนๆ 6,986,805.26 7,815,774.11 8,333,930.52

ค่ากะ ค่าล่วงเวลา 2,876,721.37 3,557,269.10 1,791,338.31

รวม 53,124,442.46 69,352,124.64 65,238,322.30

หมำยเหต ุ * ตวัเลขดงักลำ่วยงัไมร่วมพนกังำนของบริษัท ไบรท์สไมล์ ไวเทน็น่ิง สปำ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (“BS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในปี 2557 

จ�ำนวน 13 ทำ่น โดยมีผลตอบแทนรวมทัง้สิน้ประมำณ 2.85 ล้ำนบำท

นโยบายด้านการพฒันาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองกำรพฒันำบคุลำกรในองค์กร เพ่ือให้บคุลำกรมีคณุสมบตัเิหมำะสมท่ีจะปฏิบตัภิำรกิจขององค์กรให้เป็น

ท่ีส�ำเร็จ โดยพนกังำนทกุคนครอบคลมุพนกังำนประจ�ำ (full time) และพนกังำนชัว่ครำว (Part Time) จะได้รับกำรฝึกอบรมตำมแผนกำร

ฝึกอบรมประจ�ำปี และบริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้พนกังำนได้รับกำรศกึษำและฝึกอบรมระหวำ่งประจ�ำกำร รวมถงึกำรศกึษำและฝึกอบรม

อ่ืน ๆ อยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือธ�ำรงและเพ่ิมพนูควำมรู้ควำมสำมำรถ โดย 

• อ�ำนวยควำมสะดวกสถำนท่ีห้องประชมุและอปุกรณ์ตำ่งๆ รวมถงึคอมพิวเตอร์ และ Internal Web ท่ีให้บริกำรข้อมลูภำยในของ

องค์กร 

• เชิญวิทยำกรท่ีทรงควำมรู้ตำมหวัข้ออบรมหมำยรวมถงึกำรอบรมทัง้ภำยในและนอกองค์กร

• ให้พนกังำนมีเวลำส�ำหรับกำรอบรมเพ่ิมเตมิควำมรู้

หนว่ย : บำท
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การก�ากับดแูลกจิการ  

1.  นโยบายการก�ากับดแูลกจิการ

ทัง้นี ้ เพือ่ความโปร่งใสในการด�าเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ รวมทัง้เพือ่เป็นการเพ่ิมความเชือ่มัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้  

ผูล้งทนุทัว่ไป และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบติัสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมหลกักำรท่ีก�ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลำดหลกั

ทรัพย์ฯ) โดยกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้มีกำร

ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีครอบคลมุเร่ืองตำ่งๆ ดงันี ้

คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนมุง่มัน่ท่ีจะน�ำเอำหลกัส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของ บริษัทฯ ทัง้ 6 

ประกำร คือ 

ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำของตนเอง สำมำรถชีแ้จงและอธิบำยกำรตัดสินใจนัน้ได้  

(Accountability) 

ควำมรับผิดชอบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถและประสทิธิภำพท่ีเพียงพอ (Responsibility)

กำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยำ่งเทำ่เทียมกนั มีควำมเป็นธรรม และมีค�ำอธิบำย (Equitable Treatment) 

ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

(Transparency) 

กำรมีวิสยัทศัน์ในกำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้กบัองค์กรในระยะยำว (Vision to Create Long Term Value) 

กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกิจ (Ethics) มำใช้ในกำรด�ำเนินงำน มีโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำม

สมัพนัธ์กนัระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้นอยำ่งเป็นธรรม 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ โดยจะต้อง

พิจำรณำถงึปัจจยัเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมเหมำะสม รวมทัง้ต้องด�ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ระบบบญัชี 

รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีมีควำมนำ่เช่ือถือ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำก�ำหนดจรรยำบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำน รวมถงึ

ลกูจ้ำงทกุคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤตปิฏิบตั ิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ 

มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองทำงกำรเงินและท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองทำงกำรเงินอยำ่งเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลำ เพ่ือ

ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศอยำ่งเทำ่เทียมกนั มีหนว่ยงำนประชำสมัพนัธ์และหนว่ยงำนนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ รับผิดชอบในเร่ืองกำรให้ข้อมลูกบันกัลงทนุและประชำชนทัว่ไป 

ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับกำรปฏิบตัอิยำ่งเทำ่เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย มีสทิธิในกำรเข้ำถงึข้อมลูสำรสนเทศ 

และมีชอ่งทำงในกำรสื่อสำรกบับริษัทฯ ท่ีเหมำะสม 

มีระบบกำรคดัสรรบคุลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหนง่บริหำรท่ีส�ำคญัทกุระดบัอยำ่งเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำท่ี

โปร่งใส เป็นธรรม 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัและสทิธิของผู้ ถือหุ้นในควำมเป็นเจ้ำของบริษัทฯ โดยควบคมุบริษัทฯ ผำ่นกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร

บริษัทให้ท�ำหน้ำท่ีแทนตน และมีสทิธิในกำรตดัสนิใจเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ  บริษัทฯ จงึสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้

ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิในกำรออกเสียง สทิธิในกำรมอบฉนัทะ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น  กำรมีสว่น

แบง่ในก�ำไรของกิจกำร กำรได้รับขำ่วสำรข้อมลูของบริษัทฯ อยำ่งเพียงพอ  กำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสียง ในท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น เพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิตดัสนิใจเร่ืองส�ำคญัๆ ท่ีอำจมีผลกระทบกบับริษัทฯ เชน่ กำรจดัสรร

เงินปันผล กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัริำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัใินเร่ืองตำ่งๆ ท่ีสง่เสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

รำยละเอียดดงันี ้

7
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1. การประชุมผู้ถือหุ้น

2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การจดัท�ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืหุ้น

4. สิทธิในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมทัง้การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  

4.1 การแต่งตัง้กรรมการ

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถงึผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัให้เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น

บริษัทฯ จะให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุอยำ่งละเอียด ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ

ลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุ แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่ง

เพียงพอและทนัเวลำ 

บริษัทฯ จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงอยำ่งเตม็ท่ี และไมก่ระท�ำใดๆ ท่ีเป็นกำร

จ�ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค�ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ โดยก�ำหนดหลกัเกณฑ์ กำรสง่ค�ำถำมลว่งหน้ำให้ชดัเจน และ

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมกบัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีใช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอนกำร

ลงมต ิรวมถงึกำรแพร่ข้อมลูดงักลำ่วใน website ของบริษัทฯ เป็นกำรลว่งหน้ำ

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และควร

เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น จดัให้มีกำรลงมตเิป็นแตล่ะรำยกำรในกรณีท่ีวำระนัน้มีหลำยรำยกำร เชน่ วำระกำรแตง่ตัง้กรรมกำร

บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น และเปิด

เผยให้ท่ีประชมุทรำบพร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ

บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส�ำคญัเพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลงั

ประธำนในท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเหน็และตัง้ค�ำถำมตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้

คณะกรรมกำรบริษัทจะสง่เสริมให้บริษัทฯ น�ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบัคะแนน

และแสดงผล เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท�ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย�ำ

รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นมีกำรบนัทกึกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุทรำบก่อนด�ำเนิน

กำรประชมุ และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเดน็ หรือซกัถำม รวมทัง้บนัทกึค�ำถำมค�ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ

วำ่มีผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วย คดัค้ำน และงดออกเสียงเป็นอยำ่งไร รวมถงึควรบนัทกึรำยช่ือกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุ และกรรมกำรท่ี

ลำประชมุด้วย

บริษัทฯ เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้นบน website 

ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำร

แต่งตัง้เป็นกรรมกำรในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมแนบประวตัยิอ่ของกรรมกำรแตล่ะคนท่ีจะเสนอแตง่ตัง้และข้อมลูท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน  

1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต�ำแหนง่นำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต�ำแหนง่ก่อน กรรมกำรท่ีพ้นจำกต�ำแหนง่แล้วอำจได้

รับเลือกเข้ำรับต�ำแหนง่อีกก็ได้

4.1.1

4.1.2
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•    ชอ่งทำงตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

•  เวบ็ไซต์บริษัทฯ : www.dentalcorpthailand.com

•    โครงกำรนกัวิเครำะห์เย่ียมชมกิจกำร (Analyst Site Visit)

•  โครงกำรผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจกำร (Shareholder Site Visit)

•    กำรแถลงขำ่วตอ่สื่อมวลชน (Press Conference) / จดหมำยขำ่ว (Press Release)

•  กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีจดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น

5. สิทธิในการอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก�าหนดค่าสอบบญัชี

4.2 การถอดถอนกรรมการ

4.3 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึง่ออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดและข้อบงัคบัของ 

บริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย

กวำ่กึง่หนึง่ของจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำร ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และ/หรือมิใช่ตวัเงินเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิเป็นประจ�ำ

ทกุปี รวมทัง้ น�ำเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่ตอบแทนของกรรมกำรในแตล่ะต�ำแหนง่ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน

และ/หรือมิใชต่วัเงินเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบเป็นประจ�ำทกุปีด้วย

บริษัทฯ จะก�ำหนดให้กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก�ำหนดคำ่สอบบญัชี ต้องผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญั

ผู้ ถือหุ้นประจ�ำปีทกุครัง้ ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแนบรำยละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีท่ีเสนอเข้ำรับกำรแตง่ตัง้ ส�ำนกังำนสอบ

บญัชีท่ีสงักดั ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถของผู้สอบบญัชี ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จ�ำนวนปีท่ีผู้สอบบญัชีรำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชี

ให้บริษัทฯ (กรณีเสนอแตง่ตัง้รำยเดมิ) และคำ่บริกำรของผู้สอบบญัชี และ/หรือ คำ่บริกำรอ่ืน (ถ้ำมี) ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุและ

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชีก่อนพิจำรณำอนมุตัิ

บริษัทฯ จะก�ำหนดให้กำรจดัสรรสว่นแบง่ก�ำไรให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิ โดยผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญั

ผู้ ถือหุ้นประจ�ำปีทกุครัง้

นอกจำกนีต้ำมพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนฯ และข้อบงัคบับริษัทฯ ก�ำหนดวำ่ “คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้

แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครัง้คราวในเม่ือเหน็ว่าบริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ในการประชุมคราวต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ในการจ่ายเงินปันผล และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว ข้ึนอยู่กบัแผนการลงทนุและแผนการขยายกิจการของ 

บริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมทัง้ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบ

6. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไร

7. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอและทนัเวลา
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วยควำมโปร่งใส ถกูต้อง ครบถ้วน โดยไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ผู้ ถือ

หุ้นทกุคนมีสทิธิเข้ำถงึและได้รับข้อมลู ขำ่วสำร ผลกำรด�ำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ท่ีเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 

สม�่ำเสมอ ทนัเวลำและเทำ่เทียมกนั โดยสำมำรถตดิตอ่บริษัทฯ หรือรับข้อมลูผำ่นชอ่งทำงตดิตอ่ตำ่งๆ อำทิ

สิทธิอืน่ใดของผูถื้อหุน้เป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด
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หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพในสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยบริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยขำ่วสำรข้อมลูของบริษัทฯ ใน

ด้ำนตำ่งๆ อยำ่งครบถ้วน ถกูต้อง และโปร่งใส ซึง่รวมไปถงึสทิธิท่ีผู้ ถือหุ้นพงึมีพงึได้รับ หรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยมีหลกักำร

ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและค�ำนงึถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกของบริษัทฯ ผู้ มีสว่นได้

เสียควรได้รับกำรดแูลจำกบริษัทฯ ตำมสทิธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรพิจำรณำให้มีกระบวนกำรสง่เสริม

ให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทฯ กบัผู้ มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ ควำมมัน่คงทำงกำรเงินและควำมยัง่ยืนของกิจกำร ใน

ระบบกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรมีผู้ มีสว่นได้เสียหลำยกลุม่ด้วยกนั ท่ีส�ำคญั ได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ เจ้ำหนี ้ และ

ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่สงัคม หรือภำครัฐ และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ได้แก่ คูแ่ขง่ เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำย

ให้มีกำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ โดยค�ำนงึถงึสทิธิของ ผู้ มีสว่นได้เสียดงักลำ่วตำมกฎหมำย หรือตำมข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ  

ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส และทนัเวลำ เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ได้รับกำร

ปฏิบตัอิยำ่งเทำ่เทียมกนั นอกจำกนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีชอ่งทำงรับแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคดิเหน็ หรือข้อเสนอแนะ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีก�ำหนดโดยหน่วยงำน

ก�ำกบัดแูลในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งก�ำหนดกำรประชมุ พร้อมระเบียบวำระ และควำมเหน็ของกรรมกำรตอ่

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทอยำ่งน้อย 28 วนัก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะ

จดัท�ำหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ี

ใช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอนกำรออกเสียง ลงมต ิรวมทัง้สทิธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทหุ้น

ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมเหน็ และตัง้ค�ำถำมใดๆ ตอ่ท่ีประชมุ ตำม

ระเบียบวำระกำรประชมุและเร่ืองท่ีเสนอ โดยประธำนท่ีประชมุมีหน้ำท่ีจดัสรรเวลำให้อยำ่งเหมำะสมและสง่เสริมให้มีกำรแสดง

ควำมเหน็และซกัถำมในท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิเสนอเพ่ิมวำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้ชดัเจนเป็นกำรลว่งหน้ำ เพ่ือแสดงถงึควำมเป็น

ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำวำ่จะเพ่ิมวำระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอหรือไม่

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น จะด�ำเนินกำรประชมุโดยเรียงตำมวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยไมมี่กำรเพ่ิมเตมิวำระอ่ืนๆ ท่ี

ไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นีเ้พ่ือควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุ 

บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนในทกุวำระกำรประชมุท่ีต้องมีกำรลงคะแนนเสียง ทัง้นีเ้พ่ือควำมโปร่งใสและสำมำรถ

ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบัคะแนนสียง และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียง และบนัทกึมตขิอง

ท่ีประชมุไว้อยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชมุ 

บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำและให้โอกำสใช้สทิธิในกำร

แตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน

กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท 

สำมำรถพิจำรณำธรุกรรมของบริษัทฯ ท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดย

รวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีสว่นได้เสียกบัธรุกรรมท่ีท�ำกบับริษัทฯ ไมค่วรมีสว่นร่วมในกำรตดัสนิใจท�ำธรุกรรมดงักลำ่ว

กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด และจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ�ำ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในรำยงำนประจ�ำปี

ห้ำมไมใ่ห้มีกำรใช้โอกำสหรือข้อมลูท่ีได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ในกำรหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ 

เชน่ กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลูภำยใน กำรน�ำข้อมลูภำยในไปเปิดเผยกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมกำรและผู้บริหำรถือ

เป็นกำรเอำเปรียบ หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

46

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น ค�ำนงึถงึกำรเจริญเตบิโตของบริษัทฯ อยำ่งยัง่ยืน และให้ผล

ตอบแทนท่ีเหมำะสมอยำ่งตอ่เน่ือง โดยด�ำเนินกำรให้มีผลประกอบกำรท่ีดีอยำ่งสม�่ำเสมอ และมีกำรพฒันำธรุกิจอยำ่งตอ่เน่ือง โดยกำร

ด�ำเนินงำนอยำ่งโปร่งใส ด้วยระบบบญัชี ระบบกำรควบคมุ และตรวจสอบภำยในท่ีเช่ือถือได้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทไดก้�าหนดแนวทางปฏิบติัส�าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไวใ้นจริยธรรมธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ เพือ่ใหเ้กิดความ

โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุม่ต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆไดด้งันี้

ใดท่ีแสดงว่ำผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียทกุกลุม่จำกกำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ  หรือจำกกำรปฏิบตัขิองพนกังำนบริษัทฯ เก่ียวกบักำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ 

รวมถงึพฤตกิรรมท่ีอำจสอ่ถงึกำรทจุริต กำรปฏิบตัอิยำ่งไมเ่ทำ่เทียมกนั หรือกำรกระท�ำท่ีขำดควำมระมดัระวงัและขำดควำมรอบคอบ 

โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรตรวจสอบขัน้ตอนและบนัทึกกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และไม่เปิดเผยซึง่ผู้แจ้งเบำะแส รวมทัง้

ด�ำเนินกำรจดัเก็บข้อมลูกำรร้องเรียนเป็นควำมลบั เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งเบำะแสดงักลำ่ว

1. ผู้ถอืหุ้น 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัท มีแนวทำงปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเสมอภำคและเทำ่เทียมกนัดงันี ้

2. พนักงาน 
พนกังำนถือเป็นปัจจยัส�ำคญัสู่ควำมส�ำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่สร้ำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรประเมินผล

กำรปฏิบตังิำนท่ีเป็นธรรม บริษัทฯ สรรหำและรักษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตังิำน โดยมุง่พฒันำ และ

เพ่ิมพนูควำมสำมำรถของพนกังำนอยำ่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้สง่เสริมพนกังำนให้มีโอกำสในควำมก้ำวหน้ำและมัน่คงในอำชีพ ตลอดจน

ปฏิบตัติอ่พนกังำนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนั  โดยมีแนวทำงปฏิบตัติอ่พนกังำนดงันี ้

ปฏิบตัิหน้ำท่ีและด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ (Accountability 

to Shareholders) มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำนโดยอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำยหลกั

จริยธรรมและแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี

บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ มัน่คง โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์อยำ่งเตม็ท่ี ตลอดจนตดัสนิ

ใจด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้นโดยรวม

ก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนินงำน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ บริษัทฯ มีสถำนะทำงกำรเงิน กำรบริหำรและกำรจดักำรท่ีถกูต้อง เหมำะสม เพ่ือ

ปกป้องและเพ่ิมผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

จดักำรดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมคำ่ สญูหำย หรือสญูเสียไปโดยเปลำ่ประโยชน์

ไมแ่สวงหำประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดยเปิดเผยข้อมลูภำยในใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีเป็นควำมลบัและ/หรือยงัไมไ่ด้เปิดเผย

ตอ่สำธำรณะ ตอ่บคุคลภำยนอกอนัจะน�ำมำซึง่ผลเสียของบริษัทฯ

เคำรพสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยรำยงำนสถำนะและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูสำรสนเทศ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทรำบ

อยำ่งเทำ่เทียมกนั สม�่ำเสมอ ทนัเวลำ ถกูต้องและครบถ้วนตำมควำมจริง โดยมีข้อมลูสนบัสนนุท่ีมีเหตผุลอยำ่งเพียงพอ และเป็น

ไปตำมท่ีส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�ำหนด

ไมด่�ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะซึง่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ
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3. ลูกค้า 
บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจ และตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพ่ือให้ได้รับผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีมีคณุภำพ

และเป็นธรรมในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม โดยมีแนวทำงปฏิบตัติอ่ลกูค้ำและผู้บริโภคดงันี ้

ปฏิบตัติอ่พนกังำนด้วยควำมเคำรพในเกียรต ิศกัดิ์ศรี และหลกัสทิธิมนษุยชน

กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย รวมถึงให้รำงวัล และลงโทษพนักงำนกระท�ำด้วยควำมสุจริตใจและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้  

ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และเป็นธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ

ประเมินผลงำนและควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนอยำ่งสม�่ำเสมอ

ให้ผลตอบแทนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและควำมเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ต�ำแหน่งงำน ควำม 

รับผิดชอบและผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนแตล่ะคน โดยจะพิจำรณำให้สอดคล้องกบัผลกำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ สภำวะ

แวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสงัคม

จดัให้มีสวสัดกิำรและสทิธิประโยชน์ตำ่งๆ ท่ีเหมำะสม ให้กบัพนกังำนโดยเทียบเคียงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นธรุกิจเดียวกนัหรือใกล้

เคียงกนั และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด เชน่ กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรับพนกังำน เป็นต้น

สนับสนุนและให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงำนทุกระดับอย่ำง 

ตอ่เน่ืองและสม�่ำเสมอ เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของพนกังำน

ดแูลรักษำสภำพแวดล้อมท่ีดีในกำรท�ำงำนเพ่ือสขุอนำมยัและมีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังำนอยูเ่สมอ

จดัให้มีอปุกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกและสวสัดกิำรท่ีเหมำะสมส�ำหรับลกูจ้ำงท่ีทพุพลภำพ

สง่เสริมให้พนกังำนมีคณุภำพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้และสนบัสนนุให้มีกำรพฒันำชีวิตควำมเป็นอยู่ของครอบครัวพนกังำนให้มีควำมสขุ

และสำมำรถพึง่พำตนเองอยำ่งยัง่ยืน ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน และเคำรพสทิธิในกำรรวมกลุม่ของพนกังำน ในอนัท่ีจะเสนอแนะหรือก�ำหนดแนวทำงกำร

ท�ำงำน และ/หรือข้อตกลงตำ่งๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ำย และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท�ำงำนร่วมกนั ตลอดจนมีชอ่ง

ทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียนกำรกระท�ำควำมผิด แนวทำงกำรไตส่วนหำข้อเทจ็จริง และกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส

สง่เสริมให้พนกังำนปฏิบตังิำนภำยใต้วฒันธรรม และคำ่นิยมท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีควำมสำมคัคีภำยในองค์กร

บริหำรงำนโดยระมดัระวงัและหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำนของ

พนกังำน

ปฏิบตัติำมกฎหมำยข้อบงัคบัตำ่งๆ เก่ียวกบักฎหมำยแรงงำน (เชน่ กำรจ้ำงงำน กำรเลกิจ้ำง) และสวสัดภิำพของพนกังำน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ด�ำเนินกำรสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำด้วยคณุภำพของสินค้ำและกำรบริกำรท่ีดีในรำคำท่ีเหมำะสมโดยพนกังำนท่ีมีคณุภำพ 

ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

มีกำรศกึษำ ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสนิค้ำและ/หรือบริกำรท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัผู้บริโภคอยำ่งสม�่ำเสมอ ตลอดจน

ควบคมุดแูลสนิค้ำและบริกำรให้มีคณุภำพ ตรงตำมมำตรฐำน ข้อก�ำหนด กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ให้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีถกูต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ส�ำหรับกำรตดัสนิใจของผู้บริโภคสนิค้ำและ/หรือบริกำร โดยไมจ่งใจปกปิด

เนือ้หำหรือให้ข้อมลูเทจ็หรือจงใจให้ผู้บริโภคสนิค้ำและ/หรือบริกำรเข้ำใจผิด อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพ 

ปริมำณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้ำหรือบริกำรนัน้ๆ

จดัให้มีกระบวนกำรท่ีลกูค้ำสำมำรถแจ้งถงึปัญหำของกำรน�ำสนิค้ำไปใช้ หรือกำรให้บริกำรท่ีไมเ่หมำะสม ผำ่นทำง E-mail หรือ 

Call Center เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกนั/แก้ไขปัญหำให้กบัลกูค้ำได้อยำ่งรวดเร็วและเหมำะสม รวมทัง้น�ำข้อมลูดงักลำ่วไป

ปรับปรุงหรือพฒันำสนิค้ำและกำรให้บริกำรดงักลำ่วตอ่ไป

สนบัสนนุกิจกรรมตำ่งๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้ำงและธ�ำรงรักษำไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งลกูค้ำกบับริษัทฯ ให้ยัง่ยืนสืบไป

1.

2.

3.

4.

5.
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4. คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้
บริษัทฯ ยึดถือควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสตัย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลกัจรรยำบรรณท่ีดี ปฏิบตัิตำม

กฎหมำย กตกิำและเง่ือนไขท่ีมีตอ่คูส่ญัญำอยำ่งเคร่งครัด สร้ำงพนัธมิตรทำงกำรค้ำ รวมทัง้รักษำสมัพนัธภำพท่ีดีกบัทกุฝ่ำย

จริยธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอคู่ค้า

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบตัติอ่คูค้่ำด้วยควำมเสมอภำคและค�ำนงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยแนวทำงปฏิบตัติอ่คูค้่ำดงันี ้

จริยธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมกำรบริษัท ด�ำเนินธรุกิจภำยใต้กรอบกตกิำของกำรแขง่ขนัเสรีและเป็นธรรม โดยแนวทำงปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำดงันี ้

จริยธรรมว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี ้

5. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธรุกิจด้วยส�ำนกึรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม จงึมีควำมตระหนกั หว่งใยและใสใ่จถงึควำมปลอดภยัของชมุชน 

และคณุภำพชีวิตของประชำชนและสงัคมอยูเ่สมอ บริษัทฯ ยดึมัน่ในกำรด�ำเนินธรุกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ ดแูล และให้ควำมใสใ่จตอ่

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม รวมทัง้มุง่ปฏิบตัติำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธรุกิจควบคูไ่ปกบักำร

ป้องกนัและลดผลกระทบท่ีเกิดหรืออำจเกิดขึน้กบัชมุชนและสิง่แวดล้อม โดยมีนโยบำย/แนวทำงปฏิบตัติอ่ตอ่ชมุชน สิง่แวดล้อม และ

สงัคมสว่นรวม ดงัตอ่ไปนี ้ในกำรนี ้บริษัทฯจะเปิดเผยกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีแสดงให้เหน็ถงึกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย/แนวปฏิบตัดิงักลำ่ว 

ปฏิบตัติอ่คูค้่ำอยำ่งเสมอภำค เป็นธรรมและตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่ำย

ปฏิบตัติำมสญัญำหรือเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด และในกรณีท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัติำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ต้อง

รีบแจ้งให้คูค้่ำทรำบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลกัควำมสมเหตสุมผล

ไมเ่รียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไมส่จุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ

ในกรณีท่ีมีข้อมลูวำ่มีกำรเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไมส่จุริตเกิดขึน้ จะต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่คูค้่ำ เพ่ือ

ร่วมกนัแก้ไขปัญหำ โดยไมช่กัช้ำ

มีนโยบำย หรือมำตรกำรในกำรตรวจสอบ คดักรองคูค้่ำของบริษัทฯ เชน่ ผู้ผลติ ผู้ รับจ้ำงตำ่งๆ รวมทัง้สนบัสนนุกำรท�ำธรุกิจกบัคู่

ค้ำท่ีด�ำเนินกิจกำรอยำ่งเป็นธรรม ไมมี่กำรละเมิดสทิธิมนษุยชน และตระหนกัถงึควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม

ไมใ่ห้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีท�ำธรุกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและควำมมัน่คงของประเทศ

มุง่มัน่ในกำรรักษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่ำและคูส่ญัญำและให้ควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ประพฤตปิฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกตกิำมำรยำทของกำรแขง่ขนัท่ีดี และเป็นธรรม

ไม่กระท�ำโดยเจตนำเพ่ือท�ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงเสื่อมเสีย โดยปรำศจำกซึง่ข้อมลูอนัอำจ

กล่ำวอ้ำงได้

ไมก่ระท�ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำและงำนอนัมีลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน หรือคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ

1.

2.

3.

คณะกรรมกำรบริษัท ยดึมัน่ในกำรด�ำเนินธรุกิจเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือถือให้กบัเจ้ำหนี ้โดยมีแนวทำงปฏิบตัติอ่เจ้ำหนีด้งันี ้

ปฏิบตัติำมสญัญำหรือเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด รวมถงึภำระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถ

ปฏิบตัติำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ หรือมีเหตทุ�ำให้ผิดนดัช�ำระหนี ้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบโดยไมป่กปิดข้อเทจ็จริง เพ่ือร่วมกนั

พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลกัควำมสมเหตสุมผล

บริหำรจดักำรเงินทนุให้มีโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมเพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ และรักษำควำมเช่ือมัน่ตอ่เจ้ำหนี ้

ไมใ่ห้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีท�ำธรุกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและควำมมัน่คงของประเทศ

มุง่มัน่ในกำรรักษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืนกบัเจ้ำหนีแ้ละให้ควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั

1.

2.

3.

4.
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หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ ให้มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั โปร่งใส 

ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบได้ ในระยะเวลำเหมำะสม และเป็นประโยชน์เพ่ือกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุ กำรบริหำรงำน และตดัสนิใจด�ำเนิน

กำรใดๆ ส�ำหรับผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย บริษัทฯ จงึมีหน้ำท่ีให้ข้อมลูแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรม ด้วยข้อมลูท่ีเหมำะสม  

ถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัเวลำ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่เข้ำถงึข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยผำ่นทำงชอ่งทำงตำ่งๆ เชน่ ตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี สื่อตำ่งๆ ตลอดจนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  โดยมีนโยบำย/

แนวทำงปฏิบตัติอ่ชมุชน สิง่แวดล้อม และสงัคมสว่นรวม ดงัตอ่ไปนี ้

รวมทัง้จดัท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีหรืออำจจดัท�ำเป็นฉบบัแยกตำ่งหำก

จำกรำยงำนประจ�ำปีตำมควำมเหมำะสม

สง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพ่ือปลกูฝังจิตส�ำนกึเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สิง่แวดล้อมและ

สงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังำนทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบริษัทฯ จดัขึน้

มีสว่นร่วมทำงสงัคม ในกำรให้กำรสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมท่ีธ�ำรงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำม 

ตลอดจนปฏิบตัตินเป็นศำสนิกชนท่ีดีในกำรให้กำรอปุถมัภ์กิจกรรมทำงศำสนำอยำ่งสม�่ำเสมอ

มีสว่นร่วมในกำรสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรศกึษำ ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ กำรพฒันำควำมรู้ทำงวิชำชีพให้มีควำม

เข้มแข็งพึง่พำตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน

มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองสำธำรณประโยชน์ กำรรักษำสภำพแวดล้อม และกำรพฒันำชมุชน ตลอดจน

โครงกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของคนในชมุชน

มีสว่นร่วมในกำรรับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบตำ่งๆ เชน่ กำรจดัท�ำโครงกำรท�ำฟันฟรีส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์

รณรงค์และสร้ำงจิตส�ำนกึให้แก่พนกังำนในกำรอนรัุกษ์และกำรใช้ทรัพยำกร และพลงังำนตำ่งๆ อยำ่งมีประสทิธิภำพ

ไมก่ระท�ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยตอ่ช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่แวดล้อม

ไมใ่ห้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีท�ำธรุกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและควำมมัน่คงของประเทศ

ปฏิบตัหิรือควบคมุให้มีกำรปฏิบตัติำม ข้อก�ำหนด และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้เป็นอยำ่งน้อยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่•

วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯ

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร

งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้ำ

แบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี ท่ีสำมำรถให้ดำวน์โหลดได้

ข้อมลูหรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ น�ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ หรือสื่อตำ่งๆ

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม

โครงสร้ำงกลุม่บริษัทฯ รวมถงึบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)

กลุม่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมท่ีถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด และมีสทิธิออกเสยีง

กำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรระดบัสงู

หนงัสือเชิญประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น

ข้อบงัคบับริษัทฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี)

นโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถงึวิธีกำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนตำ่งๆ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ กำรก�ำกบัดแูล กิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนรวม 9  ทำ่น และเป็นกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เป็นไปตำมเกณฑ์

ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ีก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือ

เทำ่กบั 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุจำกหลำกหลำยอตุสำหกรรม ทัง้ด้ำน

ธรุกิจ บญัชีและกำรเงิน ซึง่เก่ียวข้องและสนบัสนนุธรุกิจของบริษัทฯ นอกจำกนีแ้ล้ว บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท เพ่ือท�ำหน้ำท่ี

ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องทรำบและปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะ 

กรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำร

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ คณุสมบตั ิ วำระกำรด�ำรงต�ำแหนง่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมถงึเร่ืองท่ีต้องได้รับ

ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ คณุสมบตั ิวำระกำรด�ำรงต�ำแหนง่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ข้อมลูตดิตอ่หนว่ยงำน หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เชน่ ช่ือบคุคลท่ีสำมำรถให้ข้อมลูได้ หมำยเลขโทรศพัท์

15.

16.

17.

บริษัทฯ จะจดัให้มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือสื่อสำร ให้ข้อมลู และตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

นกัวิเครำะห์ สื่อมวลชน และภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บคุคลดงักลำ่วได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

บริษัทฯ จะจดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบ

บญัชีในรำยงำนประจ�ำปี

บริษัทฯ จะจดัท�ำค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือ

ประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส เพ่ือให้นกัลงทนุได้รับทรำบข้อมลูและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐำนะกำร

เงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแตล่ะไตรมำสได้ดีย่ิงขึน้

บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุ และ

จ�ำนวนครัง้ท่ีเข้ำร่วมประชมุในปีท่ีผำ่นมำและควำมเหน็จำกกำรท�ำหน้ำท่ี รวมทัง้กำรฝึกอบรมและพฒันำด้ำนวิชำชีพอยำ่งตอ่

เน่ืองของคณะกรรมกำรบริษัท ในรำยงำนประจ�ำปี

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีสะท้อนถงึภำระ

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของแตล่ะทำ่น รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคำ่ตอบแทนด้วย

•

•

•

•

•

คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรกระจำยอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำร

จดักำร โดยจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือเป็นกำรแบ่งเบำภำระหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำร

พิจำรณำในเร่ืองตำ่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และจดัให้มีคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือชว่ย

ในกำรพิจำรณำและกลัน่กรองงำนเฉพำะเร่ืองเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระเพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี

2.1

2.2
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3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธรุกิจ และงบประมำณ

ของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำกบัดแูลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพและเกิด

ประสทิธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุคณะกรรมกำร และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำม

รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตำมหลกักำรข้อพงึปฏิบตัท่ีิดี โดยจะต้องพิจำรณำถงึปัจจยัเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำร

จดักำรท่ีมีควำมเหมำะสม รวมทัง้ต้องด�ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ระบบบญัชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีมีควำมนำ่เช่ือ

ถือ เพ่ือก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนินธรุกิจเป็นไปตำมแผนธรุกิจท่ีก�ำหนดอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล

คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตง่ตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองขึน้ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือชว่ยพิจำรณำกลัน่กรองงำนท่ีมีควำม

ส�ำคญัอยำ่งรอบคอบ

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร และบทบญัญตัเิก่ียวกบัจรรยำบรรณของบริษัทฯ และจริยธรรม

ทำงธรุกิจ ให้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำน รวมถงึลกูจ้ำงทกุคนใช้เป็นแนวทำงในกำร

ประพฤตปิฏิบตัิ ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องคดัเลือก ก�ำหนดคำ่ตอบแทน สอบทำนคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดบัสงู เฝ้ำ

สงัเกตและแก้ปัญหำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ของฝ่ำยบริหำร กรรมกำร และผู้ ถือหุ้น รวมทัง้กำรตรวจสอบท่ี

เป็นอิสระและมีระบบกำรควบคมุท่ีเหมำะสมใช้อยู ่ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงระบบกำรเฝ้ำสงัเกตควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรเงิน และ

กำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและในกรณีท่ีจ�ำเป็นอำจเปลี่ยนตวัผู้บริหำรคนส�ำคญัและสอดสอ่งดแูลกำรสืบทอดงำน

คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งน้อยทกุ 3 เดือน ยกเว้นมีเหตอุนัควรสำมำรถเรียกประชมุได้เป็น

กรณีพิเศษ และจะก�ำหนดตำรำงกำรประชมุให้ทรำบลว่งหน้ำตลอดปี เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำเข้ำร่วมประชมุได้ทกุครัง้

เพ่ือรักษำสทิธิประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุและระเบียบวำระกำรประชมุลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ�ำเป็น

รีบดว่นเพ่ือรักษำสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งหนงัสือนดัประชมุและระเบียบกำรประชมุให้ช้ำกวำ่นัน้ก็ได้ เพ่ือให้มี

ข้อมลูท่ีครบถ้วน เพียงพอตอ่กำรพิจำรณำข้อเสนอตำ่งๆ ลว่งหน้ำเพ่ือให้มีเวลำในกำรวิเครำะห์ข้อมลูอยำ่งถ่ีถ้วนและสำมำรถ

ปฏิบตัหิน้ำท่ีได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ

กรรมกำรบริษัทได้รับกำรสนบัสนนุให้อภิปรำยแสดงควำมคดิเหน็ในประเดน็ตำ่งๆ อยำ่งเตม็ท่ี

กรรมกำรบริษัทแตล่ะคนมีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้ำสูว่ำระกำรประชมุ

คณะกรรมกำรบริษัทควรเข้ำถงึสำรสนเทศท่ีจ�ำเป็นเพ่ิมเติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือผู้บริหำรอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำย

ภำยในขอบเขตนโยบำยท่ีก�ำหนด และในกรณีท่ีจ�ำเป็น คณะกรรมกำรบริษัทอำจจดัให้มีควำมเหน็อิสระจำกท่ีปรึกษำหรือผู้

ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นคำ่ใช้จำ่ยของบริษัทฯ

กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องพิจำรณำวำ่จะของดเว้นจำกกำรร่วมอภิปรำยให้ควำมเหน็ หรือลงคะแนนเสียงในวำระดงักลำ่ว 

หรือจะไมเ่ข้ำร่วมประชมุในระเบียบวำระดงักลำ่วเลย หรือขอไมรั่บเอกสำรระเบียบวำระกำรประชมุท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมกำรทกุคนมีสทิธิท่ีจะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชมุกรรมกำรและเอกสำรส�ำคญัอ่ืนๆ และหำกกรรมกำรอิสระมีข้อ

สงสยัใดๆ กรรมกำรอ่ืนๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ต้องด�ำเนินกำรเพ่ือตอบข้อสงสยัดงักลำ่วอยำ่งรวดเร็วและครบถ้วนเทำ่ท่ี

จะเป็นไปได้

ในกรณีท่ีกรรมกำรไมเ่หน็ด้วยกบัมตท่ีิประชมุ กรรมกำรสำมำรถขอให้ บนัทกึข้อคดัค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชมุ หรือย่ืนหนงัสือ

แสดงกำรคดัค้ำนตอ่ประธำนคณะกรรมกำรภำยใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีกำรประชมุสิน้สดุลง

จัดให้มีรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรท่ีบนัทึกสำระและมติกำรประชุม รวมทัง้ควำมเห็นของกรรมกำร และส่งให้

กรรมกำรเพ่ือตรวจสอบควำมถกูต้องและครบถ้วนภำยในเวลำ 7 วนัท�ำกำร และจดัให้มีรำยงำนกำรประชมุท่ีถกูต้องภำยใน 14 

วนัตำมกฎหมำย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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2. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1  โครงสร้างคณะกรรมการ
เพ่ือให้กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรมีประสทิธิภำพ คณะกรรมกำรได้จดัให้มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ย เพ่ือด�ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ 

ตำมควำมจ�ำเป็น โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทัง้สิน้ 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจ

สอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึง่ได้เปิดเผยรำยช่ือ

ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้แล้วในสว่นโครงสร้ำงกำรจดักำร โดยขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะ

กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะชดุ และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุให้มีกำรเชิญผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำร เพ่ือให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพ่ิมเตมิใน

ฐำนะท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนโดยตรงและเพ่ือให้กรรมกำรได้มีโอกำสรู้จกัผู้บริหำรส�ำหรับประกอบกำรพิจำรณำแผนกำร

สืบทอดต�ำแหนง่ กรรมกำรสำมำรถพบฝ่ำยบริหำรของกลุม่บริษัทฯ ทัง้ในและนอกห้องประชมุและสำมำรถขอรับรำยงำนและ

เอกสำรท่ีเก่ียวข้องได้

14.

ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 และ

กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัต�ำแหนง่กรรมกำร ใน

กรณีท่ีต�ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกกำรออกตำมวำระ

พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหำรของบริษัทฯ  พร้อมทัง้ก�ำหนด

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ

และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ี

เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

ของบริษัทตอ่ไป

พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ�ำนำจผกูพนับริษัทได้ 

แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพ่ือให้บคุคลดงั

กลำ่วมีอ�ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิ เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขอ�ำนำจนัน้ๆ ได้

พิจำรณำอนมุตักิำรท�ำรำยกำรกำรได้มำหรือจ�ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแตใ่นกรณีท่ีรำยกำรดงักลำ่วจะต้องได้รับ

อนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ในกำรพิจำรณำอนมุตัดิงักลำ่วให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ

พิจำรณำอนมุตักิำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีรำยกำรดงักลำ่วจะต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ใน

กำรพิจำรณำอนมุตัดิงักลำ่วให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ

พิจำรณำอนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเหน็ได้วำ่บริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรท่ีจะท�ำเชน่นัน้ และรำยงำน

กำรจำ่ยเงินปันผลดงักลำ่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวตอ่ไป

มีหน้ำท่ีก�ำหนดวิสยัทศัน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท กลยทุธ์ธรุกิจ งบประมำณประจ�ำปี และก�ำกบัควบคมุ

ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำง

เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืน
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส�ำคญัต่อ 

ผู้ลงทนุอยำ่งถกูต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส

ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนและก�ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงู

ก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยำ่งเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 

พิจำรณำตดัสนิในเร่ืองท่ีมีสำระส�ำคญั เชน่ นโยบำยและแผนธรุกิจโครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบริหำร กำรได้มำหรือ

จ�ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และรำยกำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก�ำหนด

ก�ำหนดอ�ำนำจและระดบักำรอนมุตัใินกำรท�ำธรุกรรม และกำรด�ำเนินกำรตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังำนของบริษัทให้คณะหรือบคุคล

ตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องโดยจดัท�ำเป็นคูมื่ออ�ำนำจด�ำเนินกำร และให้มีกำรทบทวนอยำ่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้

จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลจดัให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำม

เหมำะสมของกำรควบคมุภำยใน

ให้ควำมเหน็ชอบในกำรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจำรณำคำ่สอบบญัชีประจ�ำปี เพ่ือน�ำเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในกำรพิจำรณำ

อนมุตัแิตง่ตัง้  

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชีไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปี และครอบคลมุในเร่ืองส�ำคญั ๆ ตำมนโยบำยข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย

ก�ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎบตัรท่ีก�ำหนดไว้

คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตัด้ิวยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบตังิำนโดยรวม

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ มีควำมถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ โดยกำร

ประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีภำยนอก และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ�ำปี

สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)  ให้มีควำมเหมำะสม

และมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำแตง่

ตัง้  โยกย้ำย  เลกิจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหนว่ยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน และ

อำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเหน็วำ่จ�ำเป็นและเป็นสิง่ส�ำคญั พร้อมทัง้น�ำข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำร

ปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคมุภำยในท่ีส�ำคญัและจ�ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกบัผู้สอบบญัชีภำยนอก 

และผู้จดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน

สอบทำนกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท

พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชี รวมถงึพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทน

ของผู้สอบบญัชี ของบริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย

อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้

สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเร่ืองดงักลำ่วให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวำ่

รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ

รำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้

9.

ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท

ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์  

หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี

ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น

ควำมเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎบตัร (Charter)

รำยกำรอ่ืนท่ีเหน็วำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ร่วมให้ควำมเหน็ในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน

ในกำรปฏิบตังิำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำรผู้บริหำร หรือพนกังำนของบริษัทท่ี

เก่ียวข้องมำให้ควำมเหน็ เข้ำร่วมประชมุหรือสง่เอกสำรท่ีเหน็วำ่เก่ียวข้องหรือจ�ำเป็น

ให้มีอ�ำนำจวำ่จ้ำงท่ีปรึกษำ หรือบคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเหน็หรือให้ค�ำปรึกษำในกรณีจ�ำเป็น

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทัง้ปัญหำ

อปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนท่ีอำจเป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะ

กรรมกำรบริษัททรำบทกุปี

พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ปฏิบตังิำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ก�ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลท่ีเหมำะสมเพ่ือด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรให้เหมำะสมกบัลกัษณะและกำรด�ำเนินธรุกิจขององค์กร โดย

กำรก�ำหนดคณุสมบตั ิและควำมรู้ควำมช�ำนำญแตล่ะด้ำนท่ีต้องกำรให้มี 

สรรหำกรรมกำร เม่ือถึงวำระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสรรหำอำจพิจำรณำจำก

กรรมกำรเดมิให้ด�ำรงต�ำแหนง่ตอ่ หรือเปิดรับกำรเสนอช่ือจำกผู้ ถือหุ้น หรือกำรใช้บริษัทภำยนอกชว่ยสรรหำ หรือพิจำรณำจำก

บคุคลจำกท�ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมำะสม เป็นต้น

พิจำรณำรำยช่ือบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมำและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิก�ำหนดไว้

ตรวจสอบวำ่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง

ด�ำเนินกำรทำบทำมบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิก�ำหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บคุคลดงักลำ่วมีควำมยินดีท่ี

จะมำรับต�ำแหนง่กรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแตง่ตัง้จำกผู้ ถือหุ้น

เสนอช่ือให้คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้

พิจำรณำสรรหำผู้บริหำรระดบัสงู ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะ

สมของเกณฑ์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกบับริษัท และ

ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมำะสมเพ่ือให้เกิดผลงำนตำมท่ีคำดหวงั ให้มีควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบคุคลท่ีชว่ยให้งำน

ของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทบทวนรูปแบบกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนทกุประเภท เชน่คำ่ตอบแทนประจ�ำ คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน และคำ่เบีย้ประชมุ 

โดยค�ำนงึถงึแนวปฏิบตัท่ีิอตุสำหกรรมเดียวกนัใช้อยู ่  ผลประกอบกำรและขนำดของธรุกิจของบริษัท และควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูท่ีบริษัทต้องกำร 

พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดบัสงูตำมท่ีได้รับมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

ก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และผู้ บริหำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้

พิจำรณำไว้ และน�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ืออนมุตัคิำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู สว่น

ของกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทน�ำเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเหน็ชอบ ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ใหมใ่ห้กรรมกำรและพนกังำน โดยยดึหลกัให้

เกิดควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น และสร้ำงแรงจงูใจให้กรรมกำรและพนกังำนปฏิบตัหิน้ำท่ีเพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้ผู้ ถือหุ้น

ในระยะยำวและสำมำรถรักษำบคุลำกรท่ีมีคณุภำพได้อยำ่งแท้จริง  

9.

10.

11.

12.

1. คณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นผู้บริหำรงำน และ

พนกังำนในระดบับริหำร รวมกนัไมน้่อยกวำ่ 5 คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมกำรบริหำร

2. ท�ำหน้ำท่ีควบคมุกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นีใ้นกำรด�ำเนินกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริหำรต้องมีกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่

กึง่หนึง่ของคณะกรรมกำรบริหำร สว่นกำรลงมตขิองคณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกท่ีประชมุ และคะแนน

เสียงดงักลำ่วท่ีนบัได้อยำ่งน้อยกึง่หนึง่จำกคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด

3. พิจำรณำกำรก�ำหนดอ�ำนำจและระดบักำรอนมุตัขิองแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม  และจดัให้มีกำรแบง่แยกหน้ำท่ีท่ีอำจ

เอือ้ให้เกิดกำรท�ำทจุริตออกจำกกนั รวมถงึกำรก�ำหนดขัน้ตอน และวิธีกำรท�ำธรุกรรมกบั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วอยำ่งเหมำะสม เพ่ือป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และน�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ืออนมุตัิ

หลกักำร รวมถงึควบคมุให้มีกำรถือปฏิบตัติำมหลกักำรและข้อก�ำหนดท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว    

4. พิจำรณำงบประมำณประจ�ำปีและขัน้ตอนในกำรใช้จำ่ยงบประมำณ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และควบคมุดแูลกำรใช้จำ่ย

ตำมงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

5. พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทให้เหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท

6. พิจำรณำอนมุตักิำรลงทนุและก�ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมอ�ำนำจในคูมื่ออ�ำนำจด�ำเนินกำร

7. พิจำรณำกำรท�ำสญัญำตำ่ง ๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษัทฯ ตำมอ�ำนำจในคูมื่ออ�ำนำจด�ำเนินกำร

8. รับผิดชอบให้มีข้อมลูท่ีส�ำคญัตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ อยำ่งเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัท  ผู้ ถือหุ้น รวม

ถงึจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีนำ่เช่ือถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีและโปร่งใส

9. พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทนุของบริษัทฯ และเสนอจำ่ยปันผลประจ�ำปีตอ่คณะกรรมกำรบริษัท

10. พิจำรณำกำรด�ำเนินธรุกิจใหม ่หรือกำรเลกิธรุกิจ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท

11. ก�ำกบัดแูลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบตังิำนต้องรำยงำนเหตกุำรณ์ หรือกำรกระท�ำท่ีผิดปกต ิ หรือกำรกระท�ำผิดกฎหมำย ตอ่คณะ

กรรมกำรบริหำรอยำ่งทนัทว่งที และในกรณีท่ีเหตกุำรณ์ดงักลำ่วมีผลกระทบท่ีมีสำระส�ำคญั จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำร

บริษัททรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไข ภำยในระยะเวลำอนัสมควร 

12. ด�ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนินกำรดงักลำ่วข้ำงต้น หรือตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมท่ีได้รับมอบ

อ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท

13. กำรด�ำเนินเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดๆ ซึง่ได้รับกำรลงมต ิ และ/หรือ อนมุตัจิำกท่ีประชมุคณะกรรมกำร

บริหำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ถดัไป
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ทัง้นีก้รรมการบริหารจะไม่สามารถอนมุติัรายการทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในลกัษณะอืน่กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก�ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำง

กำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย

วำงกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้สำมำรถประเมิน ตดิตำมและควบคมุควำมเสี่ยงแตล่ะประเภท

ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้หนว่ยงำนตำ่งๆ มีสว่นร่วม ในกำรบริหำรและควบคมุควำมเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยงในระดบัองค์กร และก�ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงนัน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มี

กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมวิธีกำรท่ีก�ำหนดไว้

ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผลอยำ่งเพียงพอ  ท่ีจะควบคมุควำมเสี่ยง

มีอ�ำนำจในกำรเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมำชีแ้จงหรือแต่งตัง้และก�ำหนดบทบำทท่ีให้ผู้ปฏิบตัิงำนทกุระดบัมีหน้ำท่ีบริหำรควำม

เสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงบรรลวุตัถปุระสงค์

รำยงำนผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ่คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือน�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท

เป็นประจ�ำทกุไตรมำส

จดัท�ำคูมื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ระบคุวำมเสี่ยงด้ำนตำ่งๆ พร้อมทัง้ วิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มีผลกระทบบริษัท

จดัท�ำแผนงำนเพ่ือป้องกนั หรือลดควำมเสี่ยง 

ประเมินผล และจดัท�ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

จดัวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงแบบบรูณำกำรโดยเช่ือมโยงระบบสำรสนเทศ

ปฏิบตังิำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเหน็สมควร

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ควบคมุกำรด�ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธ์ในกำรด�ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ�ำวนัของบริษัท

ตดัสนิในเร่ืองท่ีส�ำคญัของบริษัท ก�ำหนดภำรกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถงึกำรควบคมุกำรบริหำรงำนใน

สำยงำนตำ่ง ๆ

เป็นผู้ มีอ�ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ตดิตอ่ สัง่กำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ เอกสำรค�ำสัง่ หนงัสือแจ้งใด ๆ ตำมท่ี

ก�ำหนดไว้ในคูมื่ออ�ำนำจด�ำเนินกำร

มีอ�ำนำจจ้ำง แตง่ตัง้ โยกย้ำย บคุคลตำมท่ีเหน็สมควร ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี และผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และ

ให้มีอ�ำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสม ของพนกังำนระดบัตำ่ง ๆ ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในคูมื่ออ�ำนำจด�ำเนินกำร

มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดเง่ือนไขทำงกำรค้ำ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท

พิจำรณำกำรลงทนุในธรุกิจใหม ่หรือกำรเลกิธรุกิจ เพ่ือน�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร และ/ หรือกรรมกำรบริษัท

อนมุตัแิละแตง่ตัง้ท่ีปรึกษำด้ำนตำ่ง ๆ ท่ีจ�ำเป็นตอ่กำรด�ำเนินงำน

ด�ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ทัง้นีป้ระธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร จะไม่สามารถอนมุติัรายการทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องด�าเนินการตามขัน้ตอนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.2  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ
นำยวิบลูย์ พจนำลยั เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบกำรณ์ใน

กำรสอบทำนงบกำรเงิน ดงันี ้

ประวัตกิารศกึษา

ช่วงเวลา

2536 - 2540

 

2545 - 2546

ต�าแหน่ง / บริษัท

ปริญญำตรี สำขำพำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

ปริญญำโท สำขำกำรเงินกำรลงทนุ

Georgia State University

ช่วงเวลา

2557 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบนั 

2556 - 2557

2547 - 2556

2540 - 2545

ประวัตกิารท�างาน

ต�าแหน่ง / บริษัท

หุ้นสว่น

บริษัท แกรนด์ ออดทิ จ�ำกดั

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท โรงพยำบำลมกุดำหำรอินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท บวิตี ้คอมมนิูตี ้จ�ำกดั (มหำชน)

กรรมกำร

บริษัท เอเซียเหมืองแร่อตุสำหกรรม จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร

บริษัท บีพีอำร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ�ำกดั

ผู้จดักำรอำวโุส

บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ�ำกดั

ผู้ตรวจสอบบญัชีอำวโุส

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส จ�ำกดั
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3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด

3.1  คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ

3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ พิจำรณำบุคคลท่ีจะเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูสดุ โดยพิจำรณำจำกบคุคลท่ีมีควำมเหมำะสมด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำร

ท�ำงำน รวมถงึต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดย

รวม ก่อนน�ำเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป ตำมแตก่รณี

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของผู้

ขออนญุำต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำของสว่นรำชกำร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิำ มำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ�ำนำจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอ

ให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

4. ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุ 

ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ

ผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ�ำนำจ

ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระ

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ�ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส�ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้ว

ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรอิสระ

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถงึกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่

บริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ�ำนำจควบคมุของผู้ขอ

อนญุำต  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ�ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี

นยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ

หนึง่ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบั

กิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเหน็อยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนของ บริษัทฯ
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4. การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะควบคมุดแูลผำ่นกำรสง่กรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรเพ่ือควบคมุทิศทำงและนโยบำยกำร

บริหำรงำนให้สอดคล้องกบักำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ควรมีสทิธิคดัค้ำน (Veto Right) ในเร่ืองท่ีส�ำคญัๆ ท่ีจะด�ำเนินกำร

โดยบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ โดยกำรลงทนุในบริษัทดงักลำ่วจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัท

ก่อน และในกรณีท่ีเป็นกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย รวมถงึต้อง

ก�ำกบัให้มีกำรจดัเก็บข้อมลู และกำรบนัทกึบญัชีของบริษัทท่ีจะไปลงทนุ เพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท�ำงบกำร

เงินได้ทนัก�ำหนดอีกด้วย

5. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในและก�ำกบัดแูลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน (รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ

นิตภิำวะ) ซึง่ได้รับทรำบข้อมลูของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัดิงันี ้

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในของ บริษัทฯ ควรหลีกเลีย่งหรืองด

การซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนโดยขอ้ก�าหนดดงักล่าวใหร้วมความถึง 

คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯ ดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือว่า

ไดก้ระท�าผิดร้ายแรง

ต้องรักษำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

ต้องไมน่�ำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม

ต้องไมท่�ำกำรซือ้ขำย โอน หรือ รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ควำมลบั และ/หรือ ข้อมลูภำยใน บริษัทฯ และ/

หรือ เข้ำท�ำนิตกิรรมอ่ืนใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือ ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ อนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

(1)

(2)

(3)

ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร เก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีต้องจดัท�ำและสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ

นิตภิำวะ ตอ่ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 

แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถงึผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จดัท�ำและน�ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส 

และของบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ สง่ผำ่นมำยงัเลขำนกุำรของบริษัทฯ ก่อนน�ำสง่ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท�ำและน�ำสง่ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหนง่เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร 

หรือรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ภำยใน 3 สำมวนัท�ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์

นัน้

ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถงึผู้ด�ำรงต�ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้

ไปหรือเทียบเทำ่ และผู้ปฏิบตังิำนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส�ำคญั ซึง่มีผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกั

ทรัพย์ จะต้องระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐำนะกำร

เงิน และสถำนะของบริษัทฯ จนกวำ่บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำร 

รวมถงึผู้ด�ำรงต�ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ ควรหลีกเลี่ยงหรืองด

กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในชว่งระยะเวลำอยำ่งน้อย 30 วนัลว่งหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณชนรวมทัง้ห้ำม

ไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส�ำคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน

ก�ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน�ำข้อมลูภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่นตนซึง่เร่ิมตัง้แตก่ำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัคำ่

จ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไมไ่ด้รับคำ่จ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึง่กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท�ำและควำมร้ำย

แรงของควำมผิดนัน้ๆ

1.

2.

3.

4.

5.
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

งวดปี 2558

งวดปี 2559

D

0.81

1.20

BIDC

0.47

0.58

BIDH 

0.04

0.04

DAT 

0.04

0.04

หนว่ย : ล้ำนบำท

ในรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จำ่ยคำ่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีดงันี ้



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

61

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.  นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ มีนโยบำยด�ำเนินธรุกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยควำมตระหนกัและให้

ควำมส�ำคญัในกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใสใ่จดแูลสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เน่ืองมีเจตนำรมณ์ท่ี

จะท�ำงำนร่วมกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง โดยมุง่สร้ำงและสืบสำนควำมสมัพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจำกกำรยอมรับและไว้วำงใจซึง่กนัและกนั ค�ำนงึถงึ

ผลกระทบท่ีอำจจะมีตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ชมุชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู ่ลกูค้ำ คูค้่ำ และหนว่ยงำนภำครัฐ

ตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชำต ิพร้อมทัง้สร้ำงทศันคตแิละวฒันธรรมองค์กรเพ่ือให้พนกังำนมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนั

นโยบำยนี ้มีหลกักำรก�ำหนดไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัร่ิวมกนั ดงันี ้

1. กำรก�ำกบัดแูลองค์กร บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นต้นแบบท่ีดี ด้วยกำรสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่กำร

ด�ำเนินธรุกิจ เพ่ิมมลูคำ่และสง่เสริมกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนขององค์กร รวมถงึกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี

อนัเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยและด�ำรงรักษำควำมเป็นเลศิในคณุธรรม อนัเป็นคณุคำ่

พืน้ฐำนขององค์กรชัน้น�ำ

2. สทิธิมนษุยชน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญักบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนเพ่ือสง่เสริมกำรเคำรพตอ่สทิธิและเสรีภำพด้วยกำรไมเ่ลือก

ปฏิบตั ิสง่เสริมควำมเสมอภำค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ช้แรงงำนเดก็ และตอ่ต้ำนกำรคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ

3. กำรปฏิบตัด้ิำนแรงงำน บริษัทฯ มีกำรก�ำกบัดแูลให้คำ่จ้ำงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม กบัอตุสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง และกำรจดัระเบียบองค์กรนัน้จะด�ำเนินกำรอยำ่งรับผิดชอบโดยอยูภ่ำยใต้กรอบแหง่กฎหมำยไทย รวมทัง้

ปฏิบตัติำมกฎหมำย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนท่ี

มีควำมปลอดภยัส�ำหรับพนกังำน ผู้มำใช้บริกำร รวมถงึ และผู้มำเย่ียมชมบริษัทฯ โดยพยำยำมให้ทกุคนปลอดภยัจำกอบุตัเิหตแุละ

อนัตรำยใดๆ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ได้

4. สิง่แวดล้อม บริษัทฯ ใสใ่จในควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัของบคุลำกรของบริษัทฯ และชมุชนโดยรอบสถำนประกอบกำร บริษัทฯ 

มุง่สง่เสริมและปลกูฝังจิตส�ำนกึทำงด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ให้เป็นวิถีด�ำเนินชีวิตประจ�ำวนัของ

บคุลำกรของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของทกุคน รวมทัง้ชมุชนและสงัคมโดยรวม บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม 

ลดกำรใช้อยำ่งสิน้เปลือง นอกจำกนัน้ บริษัทฯ สง่เสริมให้ควำมปลอดภยัเป็นเร่ืองส�ำคญัโดยจดัท�ำข้อก�ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำน

คณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ท่ีมีมำตรกำรไมน้่อยกวำ่ท่ีกฎหมำยก�ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บคุลำกรของ 

บริษัทฯ ต้องศกึษำ และปฏิบตัติำมกฎหมำย นโยบำย ข้อก�ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ

สิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด

5. กำรด�ำเนินงำนอยำ่งเป็นธรรม บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ในกำรด�ำเนินธรุกิจอยำ่งเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใสใ่จในกำรปฏิบตัติำม

กฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรท่ีมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง

6. ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำและผู้จดัหำ มุง่เน้นกำรบริกำรท่ีดีเพ่ือควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ มีควำมจริงใจตอ่กำรจดักำรข้อร้อง

เรียนของลกูค้ำ รวมทัง้พยำยำมท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องตำ่งๆ ท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกกำรให้บริกำร ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีควำมคำด

หวงัท่ีจะได้รับสนิค้ำและกำรบริกำรในลกัษณะเดียวกนันีจ้ำกองค์กร ผู้จดัหำสนิค้ำ โดยมุง่เน้นท่ีจะคงไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนกบั

ลกูค้ำและผู้จดัหำ

7. กำรมีสว่นร่วมและกำรพฒันำชมุชน บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมต้องกำรของชมุชน สง่เสริมบคุลำกรเพ่ือเป็นหุ้นสว่นกบัผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องในท้องถ่ินรอบสถำนประกอบกำรในด้ำนกำรพฒันำกำรศกึษำ วฒันธรรม สงัคม และมีสว่นในกำรปรับปรุงคณุภำพชีวิต

ของชมุชนให้ดีขึน้ พร้อมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังำนมีสว่นร่วมท�ำงำนอำสำสมคัร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกบั

ชมุชน

8
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2.  การด�าเนินงานและการจดัท�ารายงาน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และ

ควำมยัง่ยืนของกิจกำรและสงัคมโดยรวม โดยน�ำเสนอแผนงำนให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรอนมุตัเิป็นประจ�ำทกุปี รวมถงึรำยงำน

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน ท่ีกระท�ำในปีท่ีผำ่นมำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบด้วย

3.  การด�าเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่ำงถกูตรวจสอบหรือถกูกล่ำวหำว่ำมีผลกระทบด้ำน

ลบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม อนัเป็นกรณีท่ีอำจกระทบตอ่กำรประกอบธรุกิจ ช่ือเสียง หรือควำมนำ่เช่ือถือของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยอยำ่ง

มีนยัส�ำคญั

4.  กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
โครงการปลูกป่าในพืน้ที่จงัหวัดน่าน (9 กรกฎาคม 2559)

เพ่ือให้บริษัทมีสว่นร่วมในกำรฟืน้ฟทูรัพยำกรป่ำไม้ท่ีเสื่อมโทรมให้มีควำมอดุมสมบรูณ์ มีสว่นในกำรลดภำวะวิกฤตกำรณ์ด้ำนทรัพยำกร

ป่ำไม้ ทรัพยำกรน�ำ้ และภยัพิบตัิทำงธรรมชำติ รวมถึงสร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรป่ำไม้แก่บคุลำกร 

ของบริษัทฯ

โครงการท�าฟันฟรี ส�าหรับพระภกิษุสงฆ์ 70 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (1 กรกฎาคม  – 5 ธันวาคม 2559)

เพ่ือให้กำรรักษำทำงทนัตกรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีมีปัญหำสขุภำพช่องปำกและฟัน ให้พระภิกษุสงฆ์มีสขุภำพช่องปำกและฟันท่ีดีขึน้ 

และสำมำรถบดเคีย้วอำหำรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้
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5.  การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมัน่ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มตำม

หลกับรรษัทภิบำลท่ีดี ดงันัน้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบำยก�ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดใน

กำรด�ำเนินกำรท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกนัคอร์รัปชัน่ในทกุกิจกรรมของ บริษัทฯ และด�ำเนินกำรทำงธรุกิจท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจงึได้จดัท�ำนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบตังิำนขององค์กร อยำ่ง

โปร่งใส ยัง่ยืน และเป็นสว่นหนึง่ของกำรด�ำเนินธรุกิจ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัติำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนกังำนทกุระดบั ต้องปฏิบตัติำมนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ โดยต้องไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ือง

คอร์รัปชัน่ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นสว่นหนึง่ของกำรด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบ

ริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำ พนกังำนทกุคน ทกุระดบัท่ีจะมีสว่นในกำรแสดงควำมคดิเหน็เก่ียวกบักำรปฏิบตัเิพ่ือให้กำรด�ำเนิน

กำรด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุำมนโยบำยท่ีเหมำะสม ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในกำร

ด�ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

3. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยพฒันำมำตรกำรกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้สอดคล้องกบักฎหมำยท่ีเก่ียวข้องรวมถงึหลกัปฏิบตัด้ิำน 

ศีลธรรม โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือกลุม่เสี่ยงตอ่กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่และน�ำมำจดัท�ำเป็น

คูมื่อแนวทำงในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

4. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมก่ระท�ำหรือสนบัสนนุกำรให้สนิบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรมท่ีอยูภ่ำยใต้กำรดแูล รวมถงึกำรควบคมุ กำร

บริจำคเพ่ือกำรกศุล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวญัทำงธรุกิจและสนบัสนนุกิจกรรมตำ่งๆ มีควำมโปร่งใส และ

ไมมี่เจตนำเพ่ือโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐหรือเอกชนด�ำเนินกำรท่ีไมเ่หมำะสม

5. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจดัให้มีกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและตรวจสอบอยำ่งสม�่ำเสมอเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้พนกังำนมีกำรปฏิบตัิ

ท่ีไมเ่หมำะสม

6. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจดัให้มีควำมรู้ด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนกังำน 

เพ่ือสง่เสริมควำมซ่ือสตัย์สจุริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ รวมถงึสื่อให้เหน็ควำมมุง่มัน่ของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย

7. พนกังำนไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเหน็กำรกระท�ำท่ีเข้ำขำ่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบั

บญัชำหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงตำ่งๆ หำกมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำมให้ปรึกษำ

กบัผู้บงัคบับญัชำ หรือบคุคลท่ีก�ำหนดให้ท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตดิตำมกำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณ กำรน่ิงเฉยหรือไมใ่ห้

ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนเป็นควำมผิด

8. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนหรือบคุคลภำยนอกท่ีแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย

9. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนผู้ ท่ีกระท�ำคอร์รัปชัน่ เป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ ซึง่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินยัสงูสดุตำม

ระเบียบท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยก�ำหนด และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท�ำนัน้ผิดกฎหมำย

10. บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือยินยอมให้หนว่ยงำนภำยนอก สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรบริหำร 

และระบบบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจวำ่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมเหมำะสมกบัธรุกิจ และมีประสทิธิผล
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คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยใน จงึได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุทัง้ในด้ำนกำร

เงิน กำรบริหำร กำรด�ำเนินงำนให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมุง่เน้นให้

มีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway  

Commission) มำประยกุต์ใช้ให้กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมสมบรูณ์มำกย่ิงขึน้ เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนด้ำน

ตำ่งๆ ของบริษัทฯ มีประสทิธิภำพ และประสทิธิผลมำกท่ีสดุ 

อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูลกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงขององค์กรอยำ่งเป็นระบบ มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง กำรประเมิน และวิเครำะห์ปัจจยัเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กรทัง้ปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน เพ่ือน�ำไปถือปฏิบตัิทัว่ทัง้

องค์กรและใช้ควบคมุควำมเสี่ยงองค์กร

นอกจำกนี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 ได้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร

ควบคมุภำยในตำมแนวทำงของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส�ำนกังำน ก.ล.ต.”) ซึง่ประกอบไป

ด้วยระบบควบคมุภำยในในด้ำนตำ่งๆ ทัง้ 5 สว่น ได้แก่ องค์กรและสภำวะแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำน

ของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู และระบบกำรตดิตำม และมีควำมเหน็วำ่ระบบควบคมุภำยในของบริษัทมีควำม

เพียงพอและเหมำะสม

บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดทิ จ�ำกดั (“IAP”) (เดมิคือ “บริษัท ไอ.เอ.พี. พลสั จ�ำกดั”) ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้เร่ิมเข้ำตรวจ

สอบระบบควบคมุภำยในของบริษัทยอ่ยตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกำยน 2557 และรำยงำนประเดน็ท่ีพบจำกกำรตรวจสอบให้แก่บริษัทยอ่ย

ในเดือนธนัวำคม 2557 ซึง่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมประเดน็ดงักลำ่ว ตอ่มำ IAP ได้เข้ำตรวจสอบระบบ

ควบคมุภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2558 จนถงึปัจจบุนั และได้ตดิตำมผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุ

ภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยระหวำ่งเดือนมกรำคม 2559 ถงึ 4 กมุภำพนัธ์ 2559 โดยได้รำยงำนกำรตดิตำมผลตอ่ท่ีประชมุคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2559 ซึง่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงประเดน็ท่ี

ตรวจพบไปแล้วทัง้หมด อีกทัง้ IAP ได้เข้ำตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ระหวำ่งวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2559 

ถงึ 13 กรกฎำคม 2559 โดยได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สงิหำคม 2559 

ซึง่ปัจจบุนับริษัท ฯ ได้ด�ำเนินแก้ไขในประเดน็ดงักลำ่วแล้วทัง้หมด โดยสำมำรถสรุปประเดน็ท่ีมีนยัส�ำคญัได้ดงันี ้

ประเดน็ที่ตรวจพบ การด�าเนินการแก้ไข ผลการตรวจตดิตาม

1. บริษัทฯ ยงัไมมี่กำรสุม่ตรวจนบัเงินสด

ในมือ โดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยและระเบียบ

ปฏิบตังิำนให้มีกำรสุม่ตรวจนบัเงินสดใน

มือตำมควำมเหมำะสมแบบไมแ่จ้งลว่ง

หน้ำ เพ่ือสร้ำงกำรควบคมุภำยในอยำ่งมี

ประสทิธิภำพ

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดแนวทำงกำร

ปฏิบตังิำนกำรสุม่ตรวจสอบเงินสด

ระหวำ่งวนั โดยเจ้ำหน้ำท่ีแคชเชียร์

ร่วมกบัเจ้ำหน้ำท่ีแผนกบญัชีอยำ่งน้อย

เดือนละ 1 ครัง้  โดยมีเอกสำรแสดง

ถงึกำรตรวจนบัและลงนำมร่วมกนัใน

กระดำษท�ำกำรตรวจนบัเงินสด

9

1.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ
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ประเดน็ที่ตรวจพบ การด�าเนินการแก้ไข ผลการตรวจตดิตาม

2. กำรยกเลกิใบเสร็จรับเงินขำดกำรตรวจ

สอบและอนมุตัอิยำ่งเหมำะสม โดย

ไมมี่ผู้ มีอ�ำนำจสอบทำนหรือตรวจสอบ

และอนมุตัิก่อนกำรยกเลกิเอกสำร

บริษัทฯ ก�ำหนดอ�ำนำจอนมุตัิในกำรยกเลกิ

ใบเสร็จรับเงินและทกุครัง้ในกำรยกเลกิต้อง

มีกำรระบเุหตผุลอยำ่งชดัเจน โดยก�ำหนด

เป็นระเบียบงำน

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำร

ปฏิบตัด้ิำนกำรรับช�ำระ เร่ืองกำรยกเลกิ

ใบเสร็จรับเงินต้องให้หวัหน้ำแคชเชียร์ 

หรือรองหวัหน้ำฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

หรือ ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็น

ผู้อนมุตัเิทำ่นัน้

3. บริษัทฯ ขำดกำรแบง่แยกหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบอยำ่งชดัเจน ซึง่กำรปฏิบตัิ

งำนของเจ้ำหน้ำท่ีแผนกจดัซือ้และ

คลงัสนิค้ำเป็นบคุคลคนเดียวกนั โดย

ท�ำหน้ำท่ีจดัซือ้และดแูลคลงัสนิค้ำ ซึง่

รวมถงึเป็นผู้ รับสนิค้ำ โดยไมมี่กำรสอบ

ทำนกำรปฏิบตังิำนระหวำ่งกนัอยำ่ง

เหมำะสม

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบท่ีเหมำะสม คือมีระดบัอ�ำนำจ

อนมุตักิำรสัง่ซือ้อยำ่งชดัเจนและมีขัน้ตอน

กำรตรวจรับ โดยเม่ือบนัทกึในระบบจะต้อง

มีผู้ตรวจสอบและอนมุตักิำรตรวจรับสนิค้ำ

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดควำมรับผิดชอบ

โดยฝ่ำยจดัซือ้ส�ำนกังำนใหญ่จะเป็นผู้

ด�ำเนินกำรด้ำนจดัซือ้และจดัหำ และ

จะเป็นผู้ รับสนิค้ำเบือ้งต้น เพ่ือด�ำเนิน

กำรสง่ให้กบัสำขำตำ่งๆ โดยสำขำตำ่งๆ 

จะท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ดแูลคลงัสนิค้ำยอ่ย

แตล่ะสำขำ โดยก�ำหนดหน้ำท่ีควำมรับ

ผิดชอบ (JD) อยำ่งชดัเจน

4. บริษัทฯ ขำดกำรเปรียบเทียบผู้ขำย

อยำ่งเหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯ ก�ำหนด โดยไมพ่บกำรจดั

ท�ำกำรเปรียบเทียบรำคำตำมกำรขอ

ซือ้ (PR) เพ่ือใช้เป็นข้อมลูและหลกั

ฐำนอ้ำงอิงประกอบกำรคดัเลือกและ

พิจำรณำผู้ขำย

บริษัทฯ จะก�ำชบัให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องให้

ควำมส�ำคญักบัหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำร

เปรียบเทียบรำคำในกำรจดัซือ้อยำ่งชดัเจน 

และจดัท�ำให้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งเป็น

ระบบ

ฝ่ำยจดัซือ้สำมำรถด�ำเนินกำรจดัซือ้ได้ 

ในกรณี สนิค้ำ หรือ วสัด ุหรือ อปุกรณ์

เคร่ืองมือตำมรำคำกลำง ส�ำหรับสนิค้ำ

ใหมจ่ะมีกำรเปรียบเทียบผู้ขำยอยำ่ง

น้อย 2 รำย ยกเว้นสนิค้ำท่ีผกูขำด

เฉพำะ Supplier จะไมมี่กำรเปรียบ

เทียบรำคำแตจ่ะต้องมีใบเสนอรำคำ

เพ่ือขออนมุตัใินกำรสัง่ซือ้ ตำมขอบเขต

อ�ำนำจกำรอนมุตัิตำมท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด

5. รำคำกลำงของวสัดทุนัตกรรมไมมี่กำร

ทบทวนรำคำให้เป็นปัจจบุนั

แผนกจดัซือ้จะก�ำหนดให้มีหลกัเกณฑ์กำร

ทบทวนรำคำกลำงอยำ่งสม�่ำเสมอ อยำ่ง

น้อยทกุๆ 6 เดือน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจดัซือ้

สนิค้ำ วสัด ุและอปุกรณ์เคร่ืองมือ จำก 

Supplier เดิม โดยจะต้องท�ำกำรตรวจ

สอบและทบทวนรำคำกลำงอยำ่งน้อย

ทกุๆ 6 เดือน

6. บริษัทฯ ซือ้สนิค้ำหรือบริกำรบำง

รำยกำรก่อนจดัท�ำและอนมุตักิำรสัง่ซือ้

บริษัทฯ ได้อธิบำยท�ำควำมเข้ำใจกบัเจ้ำ

หน้ำท่ีผู้ปฏิบตังิำนในกำรให้ควำมส�ำคญั

กบัขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนอยำ่งถกูต้องตำม

ระเบียบนโยบำยท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจดั

ซือ้โดยจะต้องจดัท�ำใบขอซือ้ (PR) และ 

ใบสัง่ซือ้ (PO) รวมถงึต้องผำ่นกำร

อนมุตักิำรสัง่ซือ้ตำมขอบเขตกำรอนมุตัิ
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7. บริษัทฯ ยงัไมมี่กำรจดัท�ำแผนแมบ่ท

ระยะยำว ระยะสัน้และแผนปฏิบตังิำน

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีใช้เป็น

แนวทำงในกำรปฏิบตังิำนและพฒันำ

งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้บริหำรได้ให้แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จดัท�ำแผนแมบ่ทระยะสัน้ ระยะยำว และ

แผนพฒันำระบบ ให้แล้วเสร็จ

บริษัทฯ มีกำรจดัท�ำแผนแมบ่ท

เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ�ำปี ไปจนถงึ

ปี 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบตังิำนระบบสำรสนเทศ

8. บริษัทฯ ยงัไมมี่กำรทดสอบกำรส�ำรอง

ข้อมลูอยำ่งสม�่ำเสมอ และไมมี่กำรจดั

ท�ำรำยงำนสรุปผลกำรทดสอบอยำ่ง

นำ่เช่ือถือ

ผู้บริหำรได้ให้แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จดัท�ำแผนกำรทดสอบกำรส�ำรองข้อมลู 

พร้อมทัง้รำยงำนสรุปผลในแตล่ะครัง้ในกำร

ทดสอบ

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำร

ส�ำรองข้อมลูในแผนกกู้ คืนระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและมีกำรทดสอบ

ข้อมลูท่ีส�ำรองไว้และบนัทกึผลในตำรำง

แผนกำรทดสอบกำรส�ำรองข้อมลูและ

ทดสอบระบบ

9. รำยจำ่ยเงินสดยอ่ยบำงรำยกำรไม่

ได้หกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย ตำมค�ำสัง่กรม

สรรพำกร

บริษัทฯ ได้แจ้งไปยงัสำขำท่ีมีคำ่ใช้จำ่ย

ให้แก่ผู้ รับตำมมำตรำ 40 แหง่ประมวล

รัษฎำกร โดยให้สง่เอกสำรขออนมุตัทิ�ำกำร

จำ่ยเงินจำกทำงส�ำนกังำนใหญ่เพ่ือให้น�ำสง่

ภำษีได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน

บริษัทฯ มีกำรค�ำนวณหกัภำษีเงินได้ ณ 

ท่ีจำ่ยเรียบร้อยแล้ว

10. กำรเบกิจำ่ยสนิค้ำในคลงัให้ผู้ขอเบกิ

บำงรำยกำรไมต่รงตำมรำยกำรท่ีขอ

เบกิ

บริษัทฯ ได้จดัให้เพ่ิมกำรตรวจเช็คสนิค้ำ

ตำมใบตรวจรับร่วมกบัผู้ตรวจรับสนิค้ำก่อน

ออกจำกคลงั และมีกำรจดัท�ำใบโอนสนิค้ำ

ให้แก่ทำงสำขำผู้ขอเบกิเพ่ือตรวจสอบวำ่ได้

รับสนิค้ำถกูต้องตรงตำมรำยกำรท่ีสำขำท�ำ

เอกสำรขอโอนสนิค้ำก่อน ทำงผู้ มีอ�ำนำจ

อนมุตัจิงึจะท�ำกำรอนมุตัเิบกิจำ่ยเพ่ือตดั

สต๊อกรำยกำรสนิค้ำนัน้ออกจำกระบบงำน

บริษัทฯ ได้เพ่ิมกำรตรวจเช็คสนิค้ำตำม

ใบตรวจรับร่วมกบัผู้ตรวจรับสนิค้ำก่อน

ออกจำกคลงั โดยผลกำรตรวจตดิตำม 

พบวำ่บริษัทฯ มีกำรเบกิจำ่ยสนิค้ำใน

คลงัให้ผู้ขอเบกิถกูต้องแล้ว

11. กำรน�ำฝำกเงินประจ�ำสำขำไม่

สอดคล้องกบันโยบำยท่ีบริษัทฯ 

ก�ำหนด

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบำยกำรน�ำสง่รำยได้ประจ�ำ

สำขำใหมใ่ห้สอดคล้องกบักำรปฏิบตังิำนจริงใน

ชว่งวนัหยดุตำมประกำศของบริษัทฯ โดยก�ำหนด

จ�ำนวนรำยได้ท่ีไมถ่งึเกณฑ์และไมต้่องน�ำฝำก

ภำยในวนั อยำ่งไรก็ดีท่ีผำ่นมำเงินสดของบริษัทฯ 

ไมไ่ด้มีกำรสญูหำย และมีกำรน�ำสง่ครบถ้วนตรง

ตำมรำยได้ประจ�ำวนัของแตล่ะสำขำเสมอ โดย

พนกังำนตรวจสอบรำยได้และฝ่ำยกำรเงินของ

บริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบในเร่ืองดงักลำ่ว

บริษัทฯ ได้ให้พนกังำนแคชเชียร์ประจ�ำ

แตล่ะสำขำน�ำฝำกเงินสดในวนัท�ำกำรถดั

ไป เว้นแตจ่�ำนวนรำยได้ท่ีไมถ่งึเกณฑ์ โดย

ฝ่ำยกำรเงินเป็นผู้ติดตำมให้แตล่ะสำขำ

ฝำกเงินให้ครบถ้วนแล้วรำยงำนผลให้ฝ่ำย

บริหำรทรำบทกุวนั ซึง่จำกกำรตรวจสอบ

ในเดือนลำ่สดุพบวำ่แตล่ะสำขำได้ฝำก

เงินสดครบถ้วนในวนัท�ำกำรถดัไป และเป็น

ไปตำมเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด
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12. กำรออกเอกสำรยอดค้ำงช�ำระเงินบำง

รำยกำรไมเ่หมำะสม

(เลือกใช้แบบฟอร์มเอกสำรในระบบไม่

ถกูต้อง)

เน่ืองจำกท่ีผำ่นมำบริษัทฯ มีพนกังำนเข้ำ

มำใหม ่บริษัทฯ จงึก�ำหนดให้มีกำรอบรม

พนกังำนกลุม่ดงักลำ่ว เพ่ือให้ปฏิบตังิำน

เก่ียวกบักำรออกใบเสร็จรับเงินและกำรออก

ใบแจ้งหนี ้โดยเลือกใช้แบบฟอร์มเอกสำรใน

ระบบให้ถกูต้อง อยำ่งไรก็ดีกำรเลือกใช้แบบ

ฟอร์มไมเ่หมำะสมดงักลำ่วไมส่ง่ผลกระทบ

ตอ่กำรบนัทกึบญัชีรำยได้และกำรบนัทกึลกู

หนีข้องบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้อบรมและแจ้งให้พนกังำน

ทกุคนรับทรำบและปฏิบตัติำมให้ถกู

ต้อง ซึง่จำกกำรตรวจสอบในเดือน

ลำ่สดุพบวำ่พนกังำนแตล่ะสำขำได้

เลือกใช้แบบฟอร์มถกูต้องทกุรำยกำร

ค้ำงช�ำระแล้ว

13. กรณีท่ีมีกำรยกเลกิใบเสร็จรับเงินมีกำร

บนัทกึสำเหตใุนระบบ แตไ่มไ่ด้ระบใุน

ใบเสร็จรับเงินท่ียกเลกิ

บริษัทฯ ได้สื่อสำรกบัพนกังำนประจ�ำสำขำ 

เพ่ือให้ระบสุำเหตกุำรยกเลกิใบเสร็จรับเงิน

ในชดุยกเลกิทกุฉบบั

บริษัทฯ ได้อบรมและแจ้งให้พนกังำน

ทกุคนรับทรำบ ซึง่จำกกำรตรวจสอบใน

เดือนลำ่สดุพบวำ่พนกังำนแตล่ะสำขำ

ได้ระบสุำเหตกุำรยกเลกิใบเสร็จรับเงิน

ในชดุยกเลกิทกุฉบบัเรียบร้อยแล้ว

14. ขำดกำรระบหุลกัเกณฑ์กำรติดตำมลกู

หนีอ้ยำ่งชดัเจน

ท่ีผำ่นมำ บริษัทฯ มีกำรตดิตำมลกูหนี ้เชน่ 

กำรให้แตล่ะสำขำตดิตำมทวงถำมจำกลกู

หนี ้กำรสง่จดหมำยลงทะเบียนไปยงัลกูหนี ้

ท่ีค้ำง เป็นต้น แตไ่มไ่ด้ระบรุำยละเอียดกำร

ตดิตำมลกูหนีอ้ยำ่งชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนคูมื่อ

กำรปฏิบตังิำนให้เพ่ิมเติมข้อมลูรำยละเอียด

ให้ครบถ้วนมำกขึน้แล้ว

จำกกำรตรวจสอบพบวำ่บริษัทฯ ได้เพ่ิม

เตมิรำยละเอียดกำรตดิตำมลกูหนี ้และ

แจ้งให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อย

แล้ว

ตอ่มำ IAP ได้เข้ำตรวจสอบระบบกำรบริกำรทรัพยำกรบคุคลและกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแพทย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในชว่งระหวำ่ง

เดือนกนัยำยนและเดือนพฤศจิกำยน และเข้ำตรวจสอบระบบจดัซือ้จดัหำและกำรบริหำรคลงัสนิค้ำประจ�ำสำขำระหวำ่งเดือนตลุำคม

และเดือนธนัวำคม โดยได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2559 

และท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2559 โดยส�ำหรับระบบกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแพทย์และระบบ

จดัซือ้จดัหำและกำรบริหำรคลงัสนิค้ำประจ�ำสำขำนัน้ ทำง IAP ไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสำระส�ำคญัใดๆ สว่นระบบกำรบริกำรทรัพยำกร

บคุคลนัน้ ทำง IAP พบประเดน็มีควำมส�ำคญัระดบัต�่ำ ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

68

ประเดน็ที่ตรวจพบ การด�าเนินการแก้ไข ผลการตรวจตดิตาม

1. กำรปฏิบตัติำมกระบวนกำรสรรหำ

บคุลกรและวิธีปฏิบตังิำนมีเอกสำรไม่

ครบถ้วน

บริษัทฯ มีกำรใช้แบบฟอร์มกำรขอ

ก�ำลงัคนในกระบวนกำรจดัท�ำเอกสำร

จำกหนว่ยงำนท่ีขอก�ำลงัคนมีกำรระบุ

ข้อมลูไมค่รบถ้วน รวมถงึมีกำรจดัเก็บ

เอกสำรกำรลำออกของพนกังำนไม่

ครบถ้วน

บริษัทฯ ควรจดัท�ำระเบียบและวิธีกำร

ปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบักำรด�ำเนินงำนด้ำน

กระบวนกำรสรรหำของสำขำท่ีได้รับมอบ

อ�ำนำจให้ครอบคลมุในทกุด้ำนตัง้แตก่ำร

สรรหำ คดัเลือกพนกังำน รวมถงึกำรจดัเก็บ

เอกสำร

บริษัทฯ ควรปรับปรุงคูมื่อปฏิบตังิำนท่ี

เก่ียวกบักำรจดัเก็บเอกสำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำยท่ีบงัคบัใช้

บริษัทฯ ได้ให้แผนกทรัพยำกรบคุคลจดั

ท�ำคูมื่อและกระบวนกำรให้ครบถ้วน

ตำมท่ีเสนอแนะ โดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้

ด�ำเนินกำรแก้ไขครบถ้วนแล้ว

2. กำรบนัทกึบญัชีส�ำหรับคำ่ลว่งเวลำไม่

ถกูต้องตรงตำมรอบระยะเวลำบญัชี

บริษัทฯ ควรให้ฝ่ำยบญัชีประสำนงำนกบั

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล เพ่ือขอข้อมลูรำยกำร

คำ่ลว่งเวลำในเดือนปัจจบุนั เพ่ือน�ำมำ

บนัทกึบญัชีให้ถกูต้องตรงตำมรอบระยะ

เวลำบญัชี

เน่ืองจำกเงินคำ่ลว่งเวลำมีจ�ำนวนท่ี

ไมเ่ป็นสำระส�ำคญัเม่ือเทียบกบัขนำด

รำยกำรท่ีเกิดขึน้ของงบก�ำไรขำดทนุใน

แตล่ะเดือน จงึยงัไมมี่ผลกระทบตอ่กำร

ตดัสนิใจในเชิงบริหำร อยำ่งไรก็ตำม 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะท�ำกำรตัง้

คำ่ลว่งเวลำให้ถกูต้องในแตล่ะไตรมำส

ตอ่ไป

ประเดน็ที่ตรวจพบ การด�าเนินการแก้ไข

1. ใบเบกิสนิค้ำระหวำ่งสำขำหรือระหวำ่งคลงัสำขำกบัห้อง

แพทย์ไมมี่กำรเรียงล�ำดบัไว้ลว่งหน้ำ

ในกำรโอนสนิค้ำระหวำ่งสำขำหรือระหวำ่งคลงัสำขำกบัห้องแพทย์ 

บริษัทฯ ได้เร่ิมด�ำเนินกำรบนัทกึเอกสำรกำรโอนสนิค้ำในระบบ

ของบริษัทฯ ซึง่มีกำรล�ำดบัเลขท่ีเอกสำรให้อตัโนมตั ิตัง้แตเ่ดือน

เมษำยน 2559 

2. สนิค้ำประเภท Implants เป็นสนิค้ำท่ีมีลกัษณะท่ีผู้ขำยจะ

น�ำสนิค้ำมำวำงให้บริษัทฯ และจะเข้ำมำตรวจนบัแล้วจงึ

คอ่ยออกใบสัง่ซือ้ แตบ่ริษัทฯ ใช้ระบบจดัซือ้รวมกบัระบบ

จดัซือ้ปกติ

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรแยกใบสัง่ซือ้สนิค้ำประเภท Implant ออกจำก

ระบบจดัซือ้ปกตแิล้ว และบริษัทฯ ได้จดัท�ำรำยละเอียดกำรตรวจตดั

ยอดของสนิค้ำท่ีใช้ เพ่ือให้บนัทกึต้นทนุท่ีเกิดขึน้อยำ่งถกูต้องครบ

ถ้วน

นอกจำกนี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (“DIA”) ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้ออกรำยงำน

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในด้ำนบญัชี ส�ำหรับปี 2558 ซึง่สำมำรถสรุปประเดน็ท่ีมีนยัส�ำคญัได้ ดงันี ้
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ประเดน็ที่ตรวจพบ การด�าเนินการแก้ไข

3. บริษัทฯ ควรแยกรำยกำรรับ – จำ่ยเงิน ท่ีรวมอยูใ่นสมดุ

รำยวนัทัว่ไป ออกเป็น JV อีกเลขท่ีตำ่งหำกจำกเลขท่ี JV 

สมดุรำยวนัทัว่ไป

ท่ีผำ่นมำ บริษัทฯ มีกำรใช้สมดุรำยวนัรับในกำรบนัทกึรับเงินจำก

กำรขำยสนิค้ำและกำรให้บริกำร และมีกำรใช้สมดุรำยวนัจำ่ยในกำร

บนัทกึรำยกำรจำ่ยเงินตำมปกต ิแตบ่ริษัทฯ จะบนัทกึกำรรับเงินและ

จำ่ยเงินประเภทอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้ตำมปกตธิรุกิจในสมดุรำยวนั

ทัว่ไป อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของ

กำรบนัทกึสมดุรำยวนัทัว่ไป โดยกำรก�ำหนดผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท�ำ 

และมีผู้ตรวจสอบ

ทัง้นี ้ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรก�ำหนดประเภทกำรรับ

เงินและจำ่ยเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในระบบ เพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถจดัประเภทหมวด

หมูร่ำยกำรรับ – จำ่ยเงิน อยำ่งชดัเจนเหมำะสมย่ิงขึน้

2.  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2559 ครัง้ท่ี 1/2559 ได้แตง่ตัง้ IAP ให้ปฏิบตัหิน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน

ของบริษัทฯ ในปี 2559 ซึง่ IAP ได้มอบหมำยให้ นำยธนสำร วำสนัธ์ิ ต�ำแหนง่ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำร

ปฏิบตัหิน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัขิอง IAP และ นำยธนสำร  วำสนัธ์ิ แล้วเหน็วำ่ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิ

หน้ำท่ีดงักลำ่ว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะ 8 ปี อีกทัง้  

นำยธนสำร  วำสนัธ์ิ เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ได้แก่ โครงกำรอบรมเพ่ือรับ

วฒิุบตัรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (IACP) สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์, หลกัสตูร Standard of Internal Control สมำคมผู้

ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย, หลกัสตูร Report Internal Audit สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย เป็นต้น
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รายการระหว่างกัน10

10.1  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพนัธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

นำงลซูนิดำ เฉิน

บริษัท ไบรท์สไมล์ ไวเทน็น่ิง สปำ 

(ประเทศไทย) จ�ำกดั (“BS”)

ประกอบธรุกิจสถำนพยำบำลรักษำ

ทำงทนัตกรรมทัว่ไป

ลักษณะความสัมพนัธ์

กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 79.99 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

กรรมกำรของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 20.00 ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2559 และเป็นภรรยำของนำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ทำ่น คือ นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุและนำงลซูนิดำ เฉิน และถือหุ้น

รวมกนัร้อยละ 99.99 

BS ได้จดทะเบียนเลกิบริษัท ซึง่นำยทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเม่ือวนัท่ี 18 

กมุภำพนัธ์ 2559 และช�ำระบญัชีแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2559

10.2 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

10.2.1 รายการซือ้-ขายทรัพย์สิน

นโยบายที่จะท�ารายการดงักล่าวต่อไป

ในอนาคต

ผู้ขาย

ผู้ซือ้

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส�าคัญ

ไมมี่

เน่ืองจำกเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่ก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ

BIDC

• BIDC ซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของท่ีตัง้

ส�ำนกังำนและศนูย์ทนัตกรรมของ BIDC ในปัจจบุนั จำกนำยพรศกัดิ์ ตนัตำ

ปกลุ โดยสทิธิกำรเชำ่ดงักลำ่ว มีระยะเวลำเชำ่ถงึวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2570 ซึง่

มีผู้ ให้เชำ่ คือ กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 

• รำคำซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงข้ำงต้น เทำ่กบั 15.00 ล้ำนบำท 

เป็นไปตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2558 (มลูคำ่

ประเมิน* ณ วนัท่ี 6 มีนำคม 2557 มีคำ่เทำ่กบั 29.14 ล้ำนบำท โดยบริษัท 

ควอลตีิ ้แอพไพรซลั จ�ำกดั ซึง่เป็นบริษัทประเมินมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีได้รับควำม

เหน็ชอบจำกส�ำนกังำน ก.ล.ต.)

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่มีข้อมลูโดย

สรุปได้ดงันี ้
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ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส�าคัญ (ต่อ)

มูลค่าของรายการ

    ปี 2558 

    ปี 2559

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

• มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับโครงสร้ำงทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทฯ ก่อนกำรเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

• BIDC ได้จำ่ยช�ำระคำ่ซือ้สทิธิกำรเชำ่ให้แก่ นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ ครบ

แล้วทัง้จ�ำนวนและท�ำสญัญำเชำ่ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงกบักำรรถไฟแหง่

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2558 

• บนัทกึสนิทรัพย์ท่ีได้มำเป็นสทิธิกำรเชำ่จำ่ยลว่งหน้ำในมลูคำ่ต้นทนุท่ี 15.00 

ล้ำนบำท

15.00

-

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

กำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรปรับโครงสร้ำงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ก่อน

กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิใน

สนิทรัพย์หลกัในกำรด�ำเนินธรุกิจ 

ความสมเหตุสมผลของราคา

รำคำท่ี BIDC เข้ำซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำง เป็นรำคำท่ีต�่ำกวำ่รำคำ

ในรำยงำนประเมินสินทรัพย์ดงักล่ำว จึงไม่ท�ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสีย

ประโยชน์จำกกำรเข้ำท�ำรำยกำรในครัง้นี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเหน็ชอบถงึควำมเหมำะสมของ

รำยกำรรวมถงึเง่ือนไขในกำรท�ำรำยกำร และควำมสมเหตสุมผลของรำคำส�ำหรับ

รำยกำรท่ีเกิดขึน้แล้ว ซึง่เป็นรำคำท่ีต�่ำกวำ่รำคำในรำยงำนประเมินสนิทรัพย์ดงั

กลำ่ว จงึไมท่�ำให้กลุม่บริษัทเสียประโยชน์จำกกำรเข้ำท�ำรำยกำรในครัง้นี ้และ

เป็นรำยกำรท่ีจะไมเ่กิดอีกในอนำคต เน่ืองจำกเป็นกำรปรับโครงสร้ำงสนิทรัพย์

ของกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เทำ่นัน้

หมำยเหต ุ: * สรุปรำยงำนกำรประเมินมลูคำ่ทรัพย์สนิ สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง โดย บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซลั จ�ำกดั :-

• วตัถปุระสงค์กำรประเมิน : เพ่ือทรำบมลูคำ่ปัจจบุนัของทรัพย์สนิ โดยรำยงำนนีส้ำมำรถใช้กบัวตัถปุระสงค์สำธำรณะได้

• วิธีกำรประเมิน : ใช้วิธี Income Approach แบบ Profit Rent ส�ำหรับกำรประเมินมลูคำ่ และใช้วิธีคดิจำกต้นทนุ (Replacement Cost Approach) ในกำร

ประมำณรำคำก่อสร้ำงสิง่ปลกูสร้ำง 
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10.2.2 รายการซือ้-ขายหุ้นอันเกิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
 ในชว่งปี 2557 – 2558 กลุม่บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

เพ่ือขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยท�ำให้บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นในบริษัทในเครือ ได้แก่ BIDC, BIDH และ 

DAT ในสดัสว่นร้อยละ 99.9, 99.8 และ 99.8 ตำมล�ำดบั แบง่เป็นแตล่ะรำยกำรดงัตำรำงตอ่ไปนี ้

นโยบาย

ที่จะท�า

รายการ

ดงักล่าว

ต่อไปใน

อนาคต

ไมมี่

ผู้ขาย

นำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ

ผู้ซือ้

บริษัท

ลักษณะรายการ/

เงื่อนไขที่ส�าคัญ

• ปี 2557 บริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท 

BIDC จำกนำยพรศกัดิ์ ตนั

ตำปกลุ และผู้ ถือหุ้นเดมิ คดิ

เป็นมลูคำ่ 17.998 ล้ำนบำท 

บนัทกึเป็นเจ้ำหนีอ่ื้น  ณ 31 

ธ.ค. 57 = 17.998 ล้ำนบำท 

และช�ำระครบทัง้จ�ำนวนวนัท่ี 

23 มิ.ย. 58

• ปี 2557 บริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท 

BIDH จำกนำยพรศกัดิ์ ตนัตำ

ปกลุ และผู้ ถือหุ้นเดมิ คดิเป็น

มลูคำ่ 0.998 ล้ำนบำท บนัทกึ

เป็นเจ้ำหนีอ่ื้น ณ 31 ธ.ค. 57 

= 0.998 ล้ำนบำท และช�ำระ

ครบทัง้จ�ำนวนวนัท่ี  

23 มิ.ย. 58

• ปี 2558 บริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท 

DAT จำกนำยพรศกัดิ์ ตนั

ตำปกลุ คดิเป็นมลูคำ่ 0.998 

ล้ำนบำท โดยบนัทกึเป็นเจ้ำ

หนีอ่ื้น = 0.998 ล้ำนบำท 

ทัง้นีช้�ำระครบทัง้จ�ำนวนวนัท่ี 

10 กมุภำพนัธ์ 2559

• แตเ่ดมิเม่ือ 29 เมษำยน 2558 

กำรจดัตัง้ DAT มีนำยพรศกัดิ์

ปี 2558

-

-

0.998

ปี 2559

-

-

-

ความจ�าเป็น

และความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ความจ�าเป็นของการท�า

รายการ

กำรท� ำรำยกำรดังกล่ำว

เ ป็ น ก ำ ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง

กลุม่บริษัทฯ ก่อนกำรเข้ำ

จดทะเบียนในตลำดหลัก 

ทรัพย์ฯ เพ่ือขจดัควำมขดั

แย้งทำงผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) 

ความสมเหตุสมผลของ

ราคา

มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้ นเท่ำกับ

มลูคำ่ท่ีตรำไว้ (รำคำพำร์) จงึ

เป็นรำคำท่ีเหมำะสม และเป็น

มลูคำ่ท่ีต�่ำกวำ่มลูคำ่ทำงบญัชี 

ณ ขณะนัน้ จงึเป็นประโยชน์

ตอ่กลุม่บริษัท 

ความเหน็ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้

พิจำรณำและ มีควำม เห็น

ชอบถงึควำมจ�ำเป็น และ

ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ 

เ น่ืองจำกรำยกำรดังกล่ำว 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกำรปรับ

โครงสร้ำงกลุม่บริษัทฯ ก่อน

มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท)
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นโยบาย

ที่จะท�า

รายการ

ดงักล่าว

ต่อไปใน

อนาคต

ผู้ขาย ผู้ซือ้ ลักษณะรายการ/

เงื่อนไขที่ส�าคัญ

ปี 2558 ปี 2559

ความจ�าเป็น

และความสมเหตุ

สมผลของรายการ

มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท)

ไมมี่ BIDC

เป็นผู้จดัตัง้และผู้ ถือหุ้นก่อน แล้ว

บริษัทฯ จงึคอ่ยซือ้หุ้นตอ่จำก

นำยพรศกัดิ์เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุำยน 

2558 

• ปี 2558 BIDC ขำยหุ้นของ 

BS สดัสว่นร้อยละ 90.00 ให้

แก่ นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ 

มลูคำ่เทำ่กบั 19.90 ล้ำนบำท 

(อ้ำงอิงจำกมลูคำ่ตำมบญัชี) 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับ

โครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำร

เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกั

ทรัพย์ฯ ซึง่ BS จะเลกิกิจกำร

ในอนำคต จงึไมร่วมอยูใ่นกลุม่

บริษัท

• นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ ได้

จำ่ยช�ำระคำ่หุ้นครบทัง้จ�ำนวน

แล้ว เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุำยน 

2558

• ทัง้นี ้BS ได้จดทะเบียน

เลกิกิจกำรแล้วเม่ือวนัท่ี 18 

กมุภำพนัธ์ 2559 และช�ำระ

บญัชีแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 

กรกฎำคม 2559

19.90 -

กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย์ฯ และจะไมเ่กิดขึน้

อีกในอนำคต

ความจ�าเป็นของการท�า

รายการ

ก ำ ร ท� ำ ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว

เป็นกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม

บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ความสมเหตุสมผลของ

ราคา`

รำคำขำยหุ้น BS อ้ำงอิงจำก

มลูคำ่ตำมบญัชีของ BS ทัง้นี ้

รำคำขำยจริงสงูกวำ่มลูคำ่ตำม

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2557 (เทำ่กบั 21.92 ล้ำนบำท 

หรือเทำ่กบั 19.73 ล้ำนบำท

ส�ำหรับสดัสว่นร้อยละ 90.00) 

กลุ่มบริษัทไม่เสียประโยชน์

จำกกำรท�ำรำยกำรนี ้

ความเหน็ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้

พิ จ ำ ร ณ ำ แ ล ะ มี ค ว ำ ม เ ห็ น

ช อ บ ถึ ง ค ว ำ ม จ� ำ เ ป็ น แ ล ะ

ควำมสมเหตุสมผลของรำคำ 

เน่ืองจำกรำยกำรดงักลำ่ว มี

วัตถุประสง ค์ เ พ่ื อกำรป รับ

โครงสร้ำงกลุม่บริษัทฯ ก่อน

กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย์ฯ และจะไมเ่กิดขึน้

อีกในอนำคต

นำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ
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10.2.3 รายการช�าระค่าเช่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 
ตัง้แตปี่ 2551 ศนูย์ทนัตกรรม บำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์ ได้เปิดด�ำเนินกำรบนท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงเลขท่ี 157 และ 

159 ถนนรัชดำภิเษก โดยสว่นของเลขท่ี 159 BIDC เป็นผู้ ถือสทิธิกำรเชำ่จำกกำรรถไฟแหง่ประเทศไทย และสว่นของเลขท่ี 157 BIDC 

ได้เชำ่จำกนำยพรศกัดิ์ ตนัตปำกลุ โดยมีกำรท�ำสญัญำเชำ่เป็นรำยปี และมีกำรตอ่สญัญำทกุปีมำโดยตลอด สญัญำฉบบัลำ่สดุท�ำเม่ือ

วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 คดิคำ่เชำ่ท่ีอตัรำ 150,000 บำทตอ่เดือน ตอ่มำ BIDC ได้ซือ้สทิธิกำรเชำ่สว่นเลขท่ี 157 จำกนำยพรศกัดิ์ และ

ท�ำสญัญำเชำ่กบักำรรถไฟแหง่ประเทศไทย โดยก�ำหนดระยะเวลำเชำ่เร่ิมตัง้แต ่ 1 กมุภำพนัธ์ 2558 ดงันัน้ ในชว่งปี 2558 BIDC จงึมี

รำยกำรช�ำระคำ่เชำ่ให้แก่นำยพรศกัดิ์ ตำมสญัญำเชำ่ฉบบัลงวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 จ�ำนวน 1 เดือน คือ เดือนมกรำคม 2558 เป็นเงิน

จ�ำนวน 150,000 บำท ซึง่เป็นคำ่เชำ่งวดสดุท้ำยท่ีมีรำยกำรเกิดขึน้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทไมมี่รำยกำรช�ำระคำ่เชำ่ให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัอีก

นโยบาย

ที่จะท�า

รายการ

ดงักล่าว

ต่อไปใน

อนาคต

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/

เงื่อนไขที่ส�าคัญ

ปี 2558 ปี 2559

ความจ�าเป็น

และความสมเหตุ

สมผลของรายการ

มูลค่าของรายการ

(ล้านบาท)

ไม่มี นายพร

ศักดิ์ ตนั

ตาปกุล

• คำ่เชำ่จำ่ยตำมสญัญำเชำ่อำคำร

เลขท่ี 157 ถ.รัชดำภิเษก ซึง่ใช้

เป็นท่ีท�ำกำรของศนูย์ทนัตกรรม

บำงกอกอินเตอร์เนชัน่แนล  

เดนทลั เซน็เตอร์ ส�ำหรับงวด

เดือนมกรำคม 2558

• บนัทกึเป็นคำ่เชำ่จำ่ยในคำ่ใช้

จำ่ยในกำรบริหำร

0.15 - ความเหน็ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้

รับทรำบในรำยกำรท่ีเกิดขึน้ 

และเหน็วำ่หลงัจำกกำรปรับ

โครงสร้ำงเพ่ือกำรขจดัควำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของ

กลุม่บริษัท จะไมมี่รำยกำรดงั

กลำ่วเกิดขึน้อีก 

BIDC

10.2.4 รายการเงนิให้กู้ยืม
ท่ีผำ่นมำ กลุม่บริษัทมีรำยกำรเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั แตใ่นอนำคตกลุม่บริษัทมีนโยบำยท่ีจะไมท่�ำรำยกำรดงักลำ่ว 

ซึง่ได้เร่ิมด�ำเนินกำรในปี 2558 แล้ว โดยผู้กู้ทกุรำยได้ช�ำระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักลำ่วครบทัง้จ�ำนวนแล้วในปี 2558 ดงัจะเหน็ได้วำ่รำยกำร

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องไมมี่ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทไมมี่รำยกำรเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคล

ท่ีเก่ียวข้องกนัอีก  
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา 

31ธ.ค.57

กู้เพิ่ม 

(ช�าระคืน)

ปี 2558

ยอด ณ 

31ธ.ค.58

ยอด ณ 

31ธ.ค.59

ลักษณะรายการ/

เงื่อนไขที่ส�าคัญ

ความเหน็ของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ

บริษัทฯ เงินให้กู้ ยืม

ดอกเบีย้ค้ำง

รับ

-

0.35

-

(0.35)

-

-

-

-

• ปี 2556 

บริษัทฯ ให้เงิน

กู้ ยืมแก่นำย

พรศกัดิ์ ตนัตำ

ปกลุ จ�ำนวน 

2.88 ล้ำน

บำท โดยคดิ

ดอกเบีย้ใน

อตัรำร้อยละ 

7.5 ตอ่ปี มี

ก�ำหนดช�ำระ

ภำยใน 1 ปี 

ซึง่นำยพรศกัดิ์ 

ได้ช�ำระสว่น

เงินต้นครบ

ถ้วนภำยในปี 

2557

• เหลือสว่น

ดอกเบีย้ค้ำง

รับ จ�ำนวน 

0.35 ล้ำนบำท 

ณ สิน้ปี 2557 

• ช�ำระดอกเบีย้

ค้ำงรับทัง้

จ�ำนวนในปี 

2558

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบไม่

ได้พิจำรณำ

ให้ควำมเหน็

บนรำยกำรนี ้

เน่ืองจำกเป็น

รำยกำรตัง้แต่

ปี 2556 และใน

ปัจจบุนัมีกำร

ช�ำระคืนครบ

ถ้วนแล้ว 

อยำ่งไรก็ตำม 

ทำงกลุม่บริษัท

ไมมี่นโยบำย

ท่ีจะมีเงินให้กู้

ยืมแก่บคุคลท่ี

เก่ียวข้องอีกใน

อนำคต

หนว่ย: ล้ำนบำท
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอด

ยกมา 

31ธ.ค.57

กู้เพิ่ม 

ปี 2558

ช�าระคืน

ปี 2558

โอนเข้า 

(ออก)*

ยอด ณ 

31ธ.ค.58

ยอด ณ 

31ธ.ค.59

ลักษณะรายการ/

เงื่อนไขที่ส�าคัญ

ความเหน็ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

นำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ

เงินต้น

BIDC

BS 

รวม

ดบ.ค้ำงรับ

BIDC

BS 

รวม

5.15

      6.41

    11.56

0.61

      0.46

      1.07

39.60

           -

   39.60

0.03

          -

    0.03

(44.75)

   (1.04)

  (45.79)

(0.64)

          -      

(0.64)

-

   (5.37)

   (5.37)

-      

0.46      

0.46

-

           -

           -

-

          -

          -         

-

           -

           -

-

          -

          -   

• BIDC และ BS 

ให้เงินกู้ ยืมแก่

นำยพรศกัดิ์ ตนั

ตำปกลุโดยคดิ

ดอกเบีย้ในอตัรำ

ร้อยละ 7 ตอ่ปี 

มีก�ำหนดช�ำระ

ภำยใน 1 ปี และ

ไมมี่หลกัทรัพย์ค�ำ้

ประกนั

• นำยพรศกัดิ์ ตนั

ตำปกลุ ได้ช�ำระ

คืนเงินกู้แก่ BIDC 

ทัง้จ�ำนวนแล้วใน

ปี 2558

คณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้พิจำรณำควำม

เหมำะสมของรำยกำร

รวมถงึเง่ือนไขตำ่งๆ เหน็

วำ่รำยกำรมีควำมสม

เหตสุมผล เน่ืองจำก

อตัรำดอกเบีย้ท่ีได้สงู

กวำ่อตัรำดอกเบีย้เงิน

ฝำกประจ�ำ 12 เดือน 

(ของธนำคำรพำณิชย์

ของไทย ประมำณ

ร้อยละ 1.30–1.90 ตอ่

ปี) นอกจำกนีค้ณะ

กรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเหน็เพ่ิมเตมิวำ่ไม่

ควรมีรำยกำรรูปแบบ

ดงักลำ่วอีกในอนำคต 

ซึง่ทำงกลุม่บริษัทไมมี่

นโยบำยท่ีจะมีเงินให้กู้

ยืมแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

อีก

หมำยเหต ุ:  * ยอดโอนเข้ำ (ออก) เป็นกำรปรับตวัเลขท่ีเป็นสว่นของ BS ซึง่งบกำรเงินรวมปี 2557 BS ยงัเป็นบริษัทในกลุม่ แตมี่กำรปรับโครงสร้ำง โดย BIDC 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ BS ขำยหุ้นทัง้หมดท่ีถืออยูใ่ห้กบันำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ ดงันัน้งบกำรเงินรวมปี 2558 และ 2559 จงึไมมี่สว่นท่ีเป็นรำยกำรของ BS

หนว่ย: ล้ำนบำท

10.2.5 รายการเงนิกู้ยืม
ท่ีผำ่นมำ กลุม่บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ือควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรจดักำรภำยใน แตใ่นอนำคตกลุม่บริษัท

มีนโยบำยท่ีจะไมท่�ำรำยกำรดงักลำ่วแล้ว โดยกลุม่บริษัทได้ช�ำระคืนเงินกู้ ยืมดงักลำ่วครบทัง้จ�ำนวนแล้วในปี 2558 ดงัจะเหน็ได้วำ่

รำยกำรเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลท่ีเก่ียวข้องไมมี่ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทไมมี่รำยกำรเงินให้กู้ ยืมแก่

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัอีก
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา 

31 ธ.ค. 57

กู้เพิ่ม

ปี 2558

ช�าระคืน 

ปี 2558

คงเหลือ 

31 ธ.ค. 58

คงเหลือ 

31 ธ.ค. 59

ลักษณะรายการ/

เงื่อนไขที่ส�าคัญ 

ความเหน็ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ นำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ

 

3.22 2.83 (6.05) - - • บริษัทฯ กู้ ยืมเงิน

ระยะสัน้จำกนำยพร

ศกัดิ์ ตนัตำปกลุ โดย

ไมมี่กำรคดิดอกเบีย้ 

ตัง้แตปี่ 2557

• เป็นกำรกู้ ยืม

เพ่ือบริหำรเงิน

ทนุหมนุเวียนใน

ธรุกิจ และเพ่ือควำม

คลอ่งตวัในกำร

บริหำรจดักำร

• บริษัทฯ ได้ช�ำระคืน

เงินกู้ทัง้จ�ำนวนแล้ว

ในปี 2558

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้

พิจำรณำและมีควำมเหน็

ชอบถงึควำมจ�ำเป็นและ

เง่ือนไขของรำยกำร รวมถงึ

ควำมสมเหตสุมผลรำยกำร 

เน่ืองจำกเป็นกำรกู้ ยืมเพ่ือ

ควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำร

เงินทนุหมนุเวียน และไมต้่อง

เสียดอกเบีย้ในกำรกู้ ยืม ซึง่

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่

ควรมีรำยกำรดงักลำ่วอีกใน

อนำคต ซึง่ทำงกลุม่บริษัท

ไมมี่นโยบำยท่ีจะมีกู้ ยืมเงิน

จำกบคุคลท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

เพ่ือลดกำรพึง่พิง

บริษัทฯ BS 2.68 - (2.68) - - • บริษัทฯ กู้ ยืมเงิน

ระยะสัน้จำก BS 

โดยคดิดอกเบีย้

อตัรำร้อยละ 7 ตอ่ปี 

ตัง้แตปี่ 2557 

• เป็นกำรกู้ ยืม

เพ่ือบริหำรเงิน

ทนุหมนุเวียนใน

ธรุกิจ และเพ่ือควำม

คลอ่งตวัในกำร

บริหำรจดักำร

• บริษัทฯ ได้ช�ำระคืน

เงินกู้ทัง้จ�ำนวนแล้ว

ในปี 2558

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้

พิจำรณำและมีควำมเหน็

ชอบถงึควำมจ�ำเป็นและ

เง่ือนไขของรำยกำร รวมถงึ

ควำมสมเหตสุมผลรำยกำร 

เน่ืองจำกเป็นกำรกู้ ยืมเพ่ือ

ควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำร

เงินทนุหมนุเวียน และมี

อตัรำดอกเบีย้ท่ีต�่ำกวำ่

อตัรำดอกเบีย้ของธนำคำร

พำณิชย์ท่ี MOR ซึง่อยูใ่นชว่ง

ประมำณร้อยละ  7.37 – 8.10  

ตอ่ปี อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ 

ไมค่วรมีรำยกำรดงักลำ่วอีก

ในอนำคต ซึง่ทำงกลุม่บริษัท

ไมมี่นโยบำยท่ีจะมีกู้ ยืมเงิน

จำกบคุคลท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

เพ่ือลดกำรพึง่พิง

หนว่ย: ล้ำนบำท
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10.2.6 รายการค�า้ประกันเงนิกู้สถาบนัการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีกำรค�ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ น�ำทรัพย์สนิสว่น

ตวัเพ่ือเป็นหลกัประกนัจ�ำนองค�ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือ โดยไมค่ดิคำ่ธรรมเนียมใดๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

บุคคลที่อาจ

มีความขัด

แย้ง

ผู้กู้ ค�า้ประกัน จ�านอง วงเงนิรวม ณ 

31 ธ.ค. 59

ภาระหนี ้

คงเหลือ ณ

31 ธ.ค. 59

ลักษณะของรายการ ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

นำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ

DCORP  / 42.00 23.74

เป็นกำรค�ำ้ประกนั

สว่นบคุคลส�ำหรับค�ำ้

ประกนัเงินกู้ ยืมจำก

สถำบนักำรเงินของ

บริษัทฯ

กำรค�ำ้ประกนันีเ้ป็น

ไปตำมเง่ือนไขในกำร

กู้ ยืมเงินของสถำบนั

กำรเงิน เพ่ือใช้เป็นเงิน

ทนุหมนุเวียนในกำร

ด�ำเนินกิจกำรรวมทัง้

เพ่ือใช้ในกำรลงทนุขอ

งบริษัทฯ โดยเป็นเงินกู้

ยืมประเภท เงินกู้ระยะ

ยำว ซึง่เป็นรำยกำรท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่

ธรุกิจ 

ของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ชอบถงึควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร รวมถงึเง่ือนไขในกำรท�ำรำยกำรดงักลำ่ว และ

กำรไมค่ดิคำ่ธรรมเนียมโดยผู้ค�ำ้ประกนั เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   

อยำ่งไรก็ดี โดยทัว่ไปธนำคำรจะท�ำกำรปลดภำระค�ำ้ประกนัหลงัจำกท่ีบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นให้กบัประชำชนแล้ว คณะ

กรรมกำรตรวจสอบแนะน�ำให้ทำงผู้บริหำรเร่ิมเจรจำกบัธนำคำรผู้ให้กู้ เร่ืองกำรปลดภำระค�ำ้ประกนัให้แก่กรรมกำรของบริษัท หลงัจำกท่ี

บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นให้กบัประชำชนแล้ว ทัง้นี ้ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559 BIDC ได้ช�ำระหนีว้งเงินสนิเช่ือท่ีมีหลกัประกนัของนำยพร

ศกัดิ์ ตนัตำปกลุครบทัง้จ�ำนวนเพ่ือปิดวงเงินสนิเช่ือดงักลำ่วแล้ว และไถ่ถอนหลกัประกนัแล้ว จงึไมมี่ภำระจ�ำนองใดๆ กบัทรัพย์สนิของ

กรรมกำรแล้ว สว่นกำรปลดภำระค�ำ้ประกนัของกรรมกำร ธนำคำรพำณิชย์แหง่หนึง่ได้ปลดภำระค�ำ้ประกนัสว่นบคุคลของนำยพรศกัดิ์ 

ตนัตำปกลุ และนำงลซูนิดำ เฉินให้แล้วตัง้แตเ่ดือนกนัยำยน 2559 เหลือธนำคำรพำณิชย์อีกหนึง่แหง่ท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรภำยใน

ส�ำหรับกำรออกหนงัสือแจ้งกำรพิจำรณำปลดภำระค�ำ้ประกนัดงักลำ่ว

10.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทถือเป็นนโยบำยท่ีส�ำคญัท่ีจะไมใ่ห้กรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนั ใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร 

และบคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนักบับริษัท แสวงหำผลประโยชน์สว่นตน จงึก�ำหนดเป็นข้อปฏิบตัสิ�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ

บคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ

2. ในกรณีท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรเชน่นัน้เพ่ือประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้ท�ำรำยกำรนัน้เสมือนกำรท�ำรำยกำรกบับคุคล

ภำยนอก ทัง้นีก้รรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนัท่ีมีสว่นได้เสียในรำยกำรนัน้จะต้องไมมี่สว่นในกำรพิจำรณำ

อนมุตัิ
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3. ในกรณีท่ีเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัภำยใต้ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะต้องปฏิบตัติำม หลกัเกณฑ์ วิธี

กำร และกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนัของบริษัทจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัดโดย

3.1 กำรท�ำธรุกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท�ำกบัคูส่ญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์

เดียวกนั ด้วยอ�ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำม

เก่ียวข้องแล้วแตก่รณี จะต้องขออนมุตัหิลกักำร และวงเงินในกำรท�ำธรุกรรมดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท หรือเป็นไป

ตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุตัิไว้แล้ว

3.2 ให้จดัท�ำรำยงำนสรุปกำรท�ำธรุกรรมท่ีมีขนำดรำยกำร ตำมหลกักำรท่ีได้ผำ่นกำรอนมุตัติำมข้อ 3.1 เพ่ือรำยงำนในท่ีประชมุ

คณะกรรมกำรตรวจสอบทกุไตรมำส หรือตำมควำมประสงค์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4. ในกรณีท่ีธรุกรรมท่ีเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีไมเ่ป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรค้ำตำมข้อ 3.1 ในกำรท�ำธรุกรรมดงักลำ่ว 

บริษัทฯ จะจดัให้มีควำมเหน็โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะ

กรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำ

อิสระ ผู้ เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ให้ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสนิใจและให้ควำมเหน็ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น

ตำมแตก่รณี เพ่ืออนมุตัริำยกำรดงักลำ่วก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี และบริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไว้ในแบบ

แสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ส�ำนกังำนคณะ

กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ท่ีอำจมีควำมขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไมมี่สทิธิ

ออกเสียงลงมตใินกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนันัน้ๆ

10.4 นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนำคตหำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยจะก�ำหนดเง่ือนไขตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกตแิละเป็นรำคำตลำดซึง่สำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบ

ได้กบัเง่ือนไขหรือรำคำท่ีเกิดขึน้กบัธรุกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกระท�ำกบับคุคลภำยนอก ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะให้คณะ

กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเหน็เก่ียวกบัรำคำ อตัรำคำ่ตอบแทน รวมทัง้ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหวำ่งกนั

ดงักลำ่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำให้

ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้ เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบญัชี เป็นผู้ให้ควำมเหน็เก่ียวกบักำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพ่ือ

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสนิใจและให้ควำมเหน็ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี ทัง้นี ้

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี รวมถงึ

บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) 

ตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือ ข้อก�ำหนดของ ตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย หรือ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์

 รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้องปฏิบตัติำมระเบียบตำ่งๆ ท่ีได้ก�ำหนดขึน้และกรรมกำรจะต้อง

ไมอ่นมุตัริำยกำรใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย และจะต้องเปิด

เผยรำยกำรดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ซึง่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไป

ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รวมตลอดถงึกำรปฏิบตัิตำมข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ�ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และตำมมำตรฐำนบญัชีโดยเคร่งครัด 
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สรุปรายงานการสอบบญัชี

ประจ�างวด

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ผู้สอบบญัชี

นำยนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 7764 จำกบริษัท 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั

นำงสวุิมล กฤตยำเกียรณ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 2982 จำกบริษัท 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั

นำยนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 7764 จำกบริษัท 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั

สรุปรายงานการตรวจสอบ

ผู้สอบบญัชีไม่ได้เข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์ตรวจนบัสินค้ำ

คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เน่ืองจำกขณะ

นัน้ผู้ สอบบญัชียงัไม่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และไมส่ำมำรถใช้วิธีกำรตรวจสอบอ่ืนให้

เป็นท่ีพอใจในปริมำณของสนิค้ำคงเหลือต้นงวดได้

โดยผู้สอบบญัชีเหน็วำ่ ยกเว้นผลกระทบซึง่อำจจะ

เกิดขึน้ตำมท่ีกลำ่วไว้ข้ำงต้น งบกำรเงินแสดงฐำนะ

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

และผลกำรด�ำเนินงำน ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั 

โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสำธำรณะ

ผู้สอบบญัชีเหน็วำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำร

เงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนั

ท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และผลกำรด�ำเนินงำนรวม และ

ผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและ กระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ผู้สอบบญัชีเหน็วำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำร

เงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนั

ท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด�ำเนินงำนรวม และ

ผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและ กระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิน้สดุ

วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ข้อมูลทางการเงนิที่ส�าคัญ11
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ตารางสรุปงบการเงนิรวม
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของ BIDC และ BIDH ซึง่เป็นบริษัทท่ีอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของกลุม่ผู้

บริหำรและผู้ ถือหุ้นเดียวกนั โดยบริษัทฯ ได้รับโอนสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้หมดของบริษัทดงักลำ่ว ด้วยรำคำตำมบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

จดัท�ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 งบก�ำไรขำดทนุและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง

สว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ท่ีน�ำมำแสดงเปรียบเทียบโดยถือเสมือนวำ่บริษัทยอ่ย

ดงักลำ่วเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มำตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมต้นของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชี

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

รายการ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

• เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

• ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

• เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

• สนิค้ำคงเหลือ

• รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

• เงินฝำกประจ�ำท่ีตดิภำระค�ำ้ประกนั

• ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

• สทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ

• สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

• สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

• สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

• รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

• รวมสนิทรัพย์

หนีส้ิน

หนีส้ินหมุนเวียน

• เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

• เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

• สว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงินท่ีถงึก�ำหนด

ช�ำระภำยใน 1 ปี

• สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึ

ก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี

• เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

งบตรวจสอบ

 ณ 31 ธ.ค. 2557 (1)

จ�านวน จ�านวน จ�านวน% % %

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

3.36 

11.29 

11.56 

18.94 

45.15 

-

113.10 

41.71 

1.26 

0.70 

5.10 

161.87 

207.02 

20.15 

66.64 

2.11 

18.54 

3.22 

1.62%

5.45%

5.59%

9.15%

21.81%

-

54.63%

20.15%

0.61%

0.34%

2.46%

78.19%

100.00%

9.73%

32.19%

1.02%

8.95%

1.55%

8.27 

13.82 

-

7.83 

29.91 

0.90 

135.67 

49.44 

2.95 

4.01 

8.44 

201.40 

231.31 

10.00 

35.85 

1.80 

22.78 

-

3.57%

5.97%

-

3.38%

12.93%

0.39%

58.65%

21.37%

1.27%

1.74%

3.65%

87.07%

100.00%

4.32%

15.50%

0.78%

9.85%

-

16.10 

9.75 

-

8.64 

34.49 

0.92 

122.56 

44.29 

3.04 

4.46 

8.61 

183.88 

218.37 

10.00 

32.13 

1.58 

13.80 

-

7.37%

4.47%

-

3.96%

15.79%

0.42%

56.12%

20.28%

1.39%

2.04%

3.94%

84.21%

100.00%

4.58%

14.71%

0.72%

6.32%

-
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รายการ

งบตรวจสอบ

 ณ 31 ธ.ค. 2557 (1)

จ�านวน จ�านวน จ�านวน% % %

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

• ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย

• รวมหนีส้นิหมนุเวียน

• หนีส้ินไม่หมุนเวียน

• หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน

• เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน

• ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

• รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน

• รวมหนีส้นิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

• ทนุจดทะเบียนช�ำระแล้ว

 ก�ำไร (ขำดทนุ) สะสม

• จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฏหมำย

• สว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร

• สว่นตำ่งจำกกำรรวมกิจกำรภำยใต้กำรควบคมุ

เดียวกนั

• รวมสว่นของบริษัทใหญ่

• สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ

• รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น

• รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น

2.58%

28.92%

0.35%

21.13%

0.91%

22.39%

51.31%

34.35%

1.23%

1.41%

11.70%

48.69%

0.00%

48.69%

100.00%

5.63 

63.14 

0.77 

46.13 

2.00 

48.90 

112.04 

75.00 

2.70 

3.08 

25.54 

106.32 

0.01 

106.33 

218.37 

1.65%

32.09%

1.02%

30.57%

0.63%

32.21%

64.30%

21.70%

0.28%

2.66%

11.04%

35.69%

0.00%

35.70%

100.00%

3.81 

74.23 

2.35 

70.71 

1.45 

74.51 

148.74 

50.20 

0.65 

6.16

25.54

82.56 

0.01 

82.57 

231.31 

1.60%

55.05%

2.00%

24.59%

0.36%

26.95%

81.99%

4.83%

-

(0.23%)

12.34%

16.94%

1.06%

18.01%

100.00%

3.30 

113.96 

4.15 

50.90 

0.74 

55.79 

169.75 

10.00 

-

(0.47)

25.54 

35.08 

2.20 

37.28 

207.02 

หมำยเหต:ุ (1)บริษัทฯ ได้จดัท�ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เพ่ือน�ำมำแสดงเปรียบเทียบโดยถือเสมือนวำ่บริษัทยอ่ย (BIDC และ 

BIDH) เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มำตัง้แตต้่น

หนว่ย : ล้ำนบำท

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)
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งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

รายการ

รำยได้จำกกำรบริกำร

รำยได้จำกกำรขำย

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

ต้นทนุขำยและบริกำร

  ก�าไรขัน้ต้น

รำยได้อ่ืน

  รวมรายได้

ก�ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร

ต้นทนุทำงกำรเงิน

รวมคำ่ใช้จำ่ย

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้

  ก�าไรส�าหรับปี

ก�ำไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ก�ำไรสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท/หุ้น) (2)

จ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกั (หุ้น)

งบตรวจสอบ

ปี 2557 (1)

จ�านวน จ�านวน จ�านวน% % %

ปี 2558 ปี 2559

400.32 

2.51 

402.83 

(269.64)

133.19 

5.43 

408.26 

138.63 

(22.93)

(76.59)

(5.84)

(105.36)

33.27 

(7.67)

25.59 

(1.02)

26.61 

(0.05)

10,000 

98.05%

0.61%

98.67%

(66.05%)

32.62%

1.33%

100.00%

33.95%

(5.62%)

(18.76%)

(1.43%)

(25.81%)

8.15%

(1.88%)

6.27%

(0.25%)

6.52%

411.92 

2.77 

414.68 

(277.70)

136.98 

3.87

418.56

140.85

(30.35)

(88.23)

(6.09)

(124.67)

16.18

(3.88)

12.31

12.30

0.00

0.20 

62,292,603 

98.41%

0.66%

99.08%

(66.35%)

32.73%

0.92%

100.00%

33.65%

(7.25%)

(21.08%)

(1.45%)

(29.79%)

3.87%

(0.93%)

2.94%

2.94%

0.00%

438.70 

2.64 

441.34 

(278.48)

162.86 

5.18 

446.52 

168.04 

(26.28)

(83.82)

(4.73)

(114.84)

53.20 

(10.68)

42.52 

42.52 

0.00 

0.32 

133,222,951 

98.25%

0.59%

98.84%

(62.37%)

36.47%

1.16%

100.00%

37.63%

(5.89%)

(18.77%)

(1.06%)

(25.72%)

11.91%

(2.39%)

9.52%

9.52%

0.00%

หมำยเหต:ุ (1)บริษัทฯ ได้จดัท�ำงบก�ำไรขำดทนุและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เพ่ือน�ำมำแสดงเปรียบเทียบโดยถือ 

                   เสมือนวำ่บริษัทยอ่ย (BIDC และ BIDH) เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มำตัง้แตต้่น

 (2)ค�ำนวณจำกมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท/หุ้น

หนว่ย : ล้ำนบำท
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รายการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

• ก�ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้

ปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด�าเนินงาน

• คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

• ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหนำ่ยทรัพย์สนิ

• ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

• (โอนกลบั) หนีส้งสยัจะสญู

• หนีส้ญู

• คำ่เผ่ือสนิไหมทดแทนจำกควำมเสียหำย

• ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ทรัพย์สนิ

• คำ่ใช้จำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

• รำยได้เงินปันผล

• รำยได้ดอกเบีย้รับ

• คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้

• ก�ำไรจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และ

หนีส้นิด�ำเนินงำน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

• ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

• สนิค้ำคงเหลือ

• สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้ินด�าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

• เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

• เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้และภำษี

• ดอกเบีย้รับ

• จำ่ยดอกเบีย้

• จำ่ยภำษีเงินได้

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

• เงินฝำกประจ�ำท่ีตดิภำระค�ำ้ประกนัเพ่ิมขึน้

• เงินสดรับคืนจำกเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

• เงินสดจำ่ยเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

• เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยทรัพย์สนิ

งบตรวจสอบ

ปี 2557 (1) ปี 2558 ปี 2559

งบกระแสเงนิสดรวม

33.27

30.90

(1.22)

-

0.06

-

-

-

0.20

-

(0.60)

5.84

68.43

(0.22)

(8.30)

(2.14)

10.76

68.52

0.60

(5.84)

(8.14)

55.14

-

11.04

(9.66)

9.72

16.18

37.47

(0.65)

(0.17)

-

0.33 

-

1.39

0.71

-

(0.08)

6.06

61.25

(1.71)

11.11

(3.27)

(47.44)

19.94

0.08

(6.06)

(5.95)

8.00

(0.90)

45.80

(39.60)

0.72

53.20

31.87

(0.98)

-

(0.29)

0.42

-

-

0.54

-

(0.09)

4.73

89.41

3.38

(0.81)

(0.08)

(3.72)

88.18

0.09

(4.73)

(9.40)

74.13

(0.02)

-

-

3.61

หนว่ย : ล้ำนบำท
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งบตรวจสอบ

ปี 2557 (1) ปี 2558 ปี 2559

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

• เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

• เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สทิธิกำรเชำ่

• เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

• เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

• เงินสดรับจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นเงินเช่ือ

• เงินปันผลรับ

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

• เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

• เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

• เงินสดจำ่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

• เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน

• เงินสดจำ่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน

• เงินสดจำ่ยช�ำระหนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน

• เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทนุ

• เงินปันผลท่ีจำ่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

• เงินปันผลจำ่ย

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

• เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม

• หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินคงเหลือในบริษัทยอ่ย ณ วนัเปลี่ยน

สถำนะ

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

(50.73)

(9.40)

(1.27)

6.00

-

-

(44.30)

(4.62)

6.67

(3.45)

25.00

(21.48)

(1.60)

-

(9.50)

-

(8.98)

1.86

1.50

-

3.36

(45.23)

(23.88)

(1.92)

19.90

1.00

-

(44.12)

(10.15)

2.83

(8.72)

45.00

(20.94)

(2.11)

40.20

(0.00)

(5.02)

41.08

4.96

3.36

(0.05)

8.27

(7.70)

(7.63)

(0.44)

-

-

-

(12.18)

-

-

-

-

(33.56)

(1.80)

24.80

(0.00)

(43.56)

(54.12)

7.83

8.27

-

16.10

หมำยเหต:ุ (1)บริษัทฯ ได้จดัท�ำงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เพ่ือน�ำมำแสดงเปรียบเทียบโดยถือเสมือนวำ่บริษัทยอ่ย (BIDC 

และ BIDH) เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มำตัง้แตต้่น

หนว่ย : ล้ำนบำท

รายการ
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งบตรวจสอบ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

• อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง

• อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว

• อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด

• อตัรำหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ

• ระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย

• อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ

• ระยะเวลำกำรขำยสนิค้ำเฉลี่ย

• อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้

• ระยะเวลำกำรช�ำระหนี ้

• Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

• อตัรำก�ำไรขัน้ต้น

• อตัรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน

• อตัรำก�ำไรอ่ืน

• อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท�ำก�ำไร

• อตัรำก�ำไรสทุธิ

• อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

• อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์

• อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร

• อตัรำหมนุของสนิทรัพย์

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

• อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น

• อตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระดอกเบีย้

• อตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระภำระผกูพนั

• อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล

0.40 

0.04 

0.57 

395.83 

0.91 

18.24 

19.74 

12.20 

29.50 

(8.85)

33.06 

8.36 

1.33 

163.77 

6.27 

72.14 

13.68 

39.23 

2.18 

4.55 

11.84 

0.49 

37.12 

0.40 

0.12 

0.08

429.59

0.84 

20.75 

17.35 

16.08 

22.39 

(4.20)

33.03 

4.44 

0.92

43.45

2.94

20.54

5.61

28.93

1.91

1.80 

3.29

0.05

40.82

0.55 

0.26 

1.08 

920.02 

0.39 

33.83 

10.64 

22.93 

15.70 

(4.67)

36.90 

11.95 

1.16 

140.53 

9.52 

45.02 

18.91 

41.57 

1.99 

1.05 

18.65 

0.78 

102.45 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส�าคัญ

รายการ หน่วย

เทำ่

เทำ่

เทำ่

เทำ่

วนั

เทำ่

วนั

เทำ่

วนั

วนั

%

%

%

%

%

%

%

%

เทำ่

เทำ่

เทำ่

เทำ่

%
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การวเิคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ MD&A12

1.  ภาพรวมการด�าเนินธุรกจิของบริษัทฯ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวสัดอุปุกรณ์ท่ีทนัสมยั ให้บริกำรทำง

ทนัตกรรมโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ มีมำตรฐำนกำรรักษำในระดบัสงู และมุง่เน้นกำรเอำใจใสต่อ่ผู้ เข้ำรับบริกำร ในรูปแบบศนูย์ทนัตกรรม

และคลนิิกทนัตกรรม ซึง่ผู้ ก่อตัง้ (นำยพรศกัดิ์ ตนัตำปกลุ) ได้เร่ิมประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรมตัง้แตปี่ 2548 โดยแบง่ประเภท

กำรให้บริกำรหรือกำรรักษำเป็นดงันี ้

1. ทนัตกรรมแบบทัว่ไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)

2. ทนัตกรรมรำกฟันเทียม (Dental Implants)

3. ทนัตกรรมเพ่ือควำมงำม (Cosmetic Dentistry)

4. กำรรักษำรำกฟัน (Endodontic Dentistry)

5. ศลัยกรรมชอ่งปำก (Oral Surgery)

6. กำรรักษำโรคเหงือก (Periodontic Dentistry)

7. ทนัตกรรมประดษิฐ์ (Prosthodontic Dentistry)

8. ทนัตกรรมจดัฟัน (Orthodontic Dentistry)

โดย งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รวมเอำผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยจ�ำนวน 3 บริษัทเข้ำมำด้วย ซึง่บริษัทยอ่ย 3 

บริษัทดงักลำ่วด�ำเนินธรุกิจดงัตอ่ไปนี ้

1. BIDC - ประกอบธรุกิจให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมครบวงจร ปัจจบุนั BIDC มี 1 สำขำ คือ ศนูย์ทนัตกรรมบำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 

(Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตัง้อยูบ่นถนนรัชดำภิเษก

2. BIDH - จดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธรุกิจโรงพยำบำลทนัตกรรมท่ีให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมโดยเป็นสถำนพยำบำลท่ีสำมำรถรับผู้ ป่วยไว้

ค้ำงคืน ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ด�ำเนินธรุกิจใดๆ

3. DAT - ประกอบธรุกิจให้บริกำรงำนแลบ็ทำงทนัตกรรม เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำนของศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรม

ภำยในกลุม่บริษัท เป็นหลกั

ในปี 2557 – 2559 งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรำยได้รวม เทำ่กบั 408.26 ล้ำนบำท 418.56 ล้ำนบำท และ 446.52 ล้ำน

บำท ตำมล�ำดบั หรือคดิเป็นอตัรำกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.52 ในปี 2558 และร้อยละ 6.68 ในปี 2559 โดยกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้รวมในปี 

2558 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้จำกกำรบริกำรในสำขำภเูก็ต เดนทลั ซกิเนเจอร์ เน่ืองจำกสำขำดงักลำ่วได้เปิดด�ำเนิน

กำรเตม็ปีเป็นปีแรก ประกอบกบัในปีดงักลำ่วบริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพ่ิมจ�ำนวน 3 สำขำ คือ สำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล 

เวสต์เกต และสำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์ สว่นกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้รวมในปี 2559 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้จำก

กำรบริกำรในสำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต และสำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์ เน่ืองจำกสำขำดงักลำ่วได้เปิด

ด�ำเนินกำรเตม็ปีเป็นปีแรก ประกอบกบัในปีดงักลำ่วบริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพ่ิมอีก 1 สำขำ คือ สำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ ทัง้นี ้สำขำ

ท่ีมีลกูค้ำชำวตำ่งชำตเิป็นจ�ำนวนมำก คือ BIDC สำขำภเูก็ต เดนทลั ซกิเนเจอร์ และสำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์

หำกพิจำรณำจำกผลก�ำไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในปี 2557 – 2559 จะพบวำ่มีก�ำไรสทุธิ เทำ่กบั 25.59 ล้ำนบำท 12.31 ล้ำน

บำท และ 42.52 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรือคดิเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 51.92 ในปี 2558 และอตัรำกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 245.55 ใน

ปี 2559 โดยกำรลดลงของก�ำไรสทุธิในปี 2558 มีสำเหตหุลกัมำจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรเพ่ิมจ�ำนวนพนกังำนทัง้

ระดบัปฏิบตักิำรและระดบัผู้บริหำร รวมถงึมีกำรปรับเพ่ิมเงินเดือนให้กบัพนกังำนเพ่ือเสริมประสทิธิภำพในกำรบริหำรธรุกิจของกลุม่

บริษัท มีกำรท�ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ผำ่นกำรตลำดออนไลน์ท่ีมำกขึน้ ประกอบกบัสทิธิกำรเชำ่ตดับญัชีท่ีเพ่ิมสงูขึน้จำกกำรท่ี 

BIDC ได้ลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่เป็นกำรปรับโครงสร้ำงสนิทรัพย์เพ่ือเตรียมเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกำรเพ่ิมขึน้ของก�ำไรสทุธิในปี 2559 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้
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บริกำร เน่ืองจำก บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีควำมรัดกมุมำกขึน้ ซึง่ประกอบด้วย กำรบริหำรจดักำรต้นทนุ

วตัถดุบิและวสัดใุช้ไปด้วยกำรลดจ�ำนวนสนิค้ำเสื่อมสภำพเน่ืองจำกใช้ไมห่มด รวมถงึมีกำรรวมยอดสัง่ซือ้วตัถดุบิและวสัดทุนัตกรรม

ของกลุม่บริษัทจงึสำมำรถเจรจำตอ่รองกบับริษัทคูค้่ำได้ดีขึน้ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตดั

คำ่เสื่อมรำคำโดยเปลี่ยนอำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทนัตกรรม จำกเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี และสว่นปรับปรุงอำคำร จำกเดมิ 

3 ปี เป็น 9 ปี เป็นต้น

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสำขำให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม ทัง้หมดจ�ำนวน 12 สำขำ โดยเป็นศนูย์ทนัตกรรมจ�ำนวน 2 สำขำ และ

คลนิิกทนัตกรรมจ�ำนวน 10 สำขำ ดงัตอ่ไปนี ้

สาขา

ศูนย์ทนัตกรรม

1. บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์

2. สำขำรัชดำภิเษก

คลินิกทนัตกรรม

1. สำขำพหลโยธิน

2. สำขำสยำมสแควร์

3. สำขำสยำมพำรำกอน

4. สำขำรำมอินทรำ

5. สำขำซีคอนศรีนครินทร์ (1)

6. สำขำภเูก็ต

7. สำขำภเูก็ต

8. สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต

9. สำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์

10. สำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ

แบรนด์

BIDC

สไมล์ ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

เดนทลั ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

เดนทลั ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

เดนทลั ซกิเนเจอร์

สไมล์ ซกิเนเจอร์

วนัท่ีเปิดสำขำ

ปี 2549

เดือน พ.ย.  ปี 2556

ปี 2548

ปี 2549

เดือน พ.ค. ปี 2555

เดือน พ.ย. ปี 2556

เดือน ม.ค. ปี 2557

เดือน ก.ย. ปี 2557

เดือน พ.ค. ปี 2558

เดือน ส.ค. ปี 2558

เดือน พ.ย. ปี 2558

เดือน ก.พ. ปี 2559

หมำยเหต:ุ (1)สำขำซีคอนสแควร์ มีกำรย้ำยพืน้ท่ีเชำ่โดยยงัคงอยูภ่ำยในศนูย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ชัน้เดมิ เน่ืองจำกทำงศนูย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ (ผู้ให้เชำ่) มี

ควำมประสงค์ท่ีจะขอคืนพืน้ท่ีเชำ่เดมิเพ่ือปรับปรุงเป็นพืน้ท่ีสว่นอำคำรจอดรถของศนูย์กำรค้ำ

2.  ผลการด�าเนินงาน

รายได้
รำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรบริกำร รำยได้จำกกำรขำย และรำยได้อ่ืน โดยรำยได้จำกกำรบริกำร

เป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรม รำยได้จำกกำรขำยเป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรขำยสนิค้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรให้บริกำรทำงทนัต

กรรม อำทิเชน่ แปรงสีฟัน น�ำ้ยำบ้วนปำก ยำแก้ปวด และรำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้คำ่เชำ่ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น
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ตารางแสดงรายได้

(ลบ.)

รำยได้จำกกำรบริกำร

รำยได้จำกกำรขำย

รำยได้อ่ืน

รวมรายได้

งบการเงนิสิน้สุด 31 ธันวาคม

2557 2558 2559

(ลบ.)

400.32

2.51

5.43

408.26

(%)

98.05

0.61

1.33

100.00

411.92

2.77

3.87

418.56

(%)

98.41

0.66

0.92

100.00

(ลบ.)

438.70

2.64

5.18

446.52

(%)

98.25

0.59

1.16

100.00

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรำยได้รวม เทำ่กบั 408.26 ล้ำนบำท 418.56 ล้ำนบำท และ 446.52 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 

หรือคดิเป็นอตัรำกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.52 ในปี 2558 และร้อยละ 6.68 ในปี 2559 ซึง่รำยได้หลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คือ รำยได้

จำกกำรบริกำร ทัง้นี ้กำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้รวมในปี 2558 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้จำกกำรบริกำรในสำขำภเูก็ต เดน

ทลั ซกิเนเจอร์ เน่ืองจำกสำขำดงักลำ่วได้เปิดด�ำเนินกำรเตม็ปีเป็นปีแรก ประกอบกบัในปีดงักลำ่วบริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพ่ิมจ�ำนวน 3 

สำขำ คือ สำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต และสำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์ และกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้รวมใน

ปี 2559 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้จำกกำรบริกำรใน สำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต และสำขำ

เซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์ เน่ืองจำกสำขำดงักลำ่วได้เปิดด�ำเนินกำรเตม็ปีเป็นปีแรกประกอบกบัในปี 2559 ได้รวมรำยได้จำกกำรบริกำร

ของสำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ ซึง่เปิดด�ำเนินกำรในชว่งต้นปี 2559 ไว้ด้วย

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ
ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย คำ่ตอบแทนทนัตแพทย์ ต้นทนุวตัถดุบิและวสัดใุช้ไป คำ่

แลบ็ทนัตกรรม เงินเดือนพนกังำนสำขำ คำ่เสื่อมรำคำ สทิธิกำรเชำ่ตดับญัชี คำ่เชำ่และคำ่บริกำรสำขำ และต้นทนุอ่ืนๆ

ตารางแสดงต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ

คำ่ตอบแทนทนัตแพทย์

ต้นทนุวตัถดุบิและวสัดใุช้ไป

คำ่แลบ็ทนัตกรรม

เงินเดือนพนกังำนสำขำ

คำ่เสื่อมรำคำ

สทิธิกำรเชำ่ตดับญัชี

คำ่เชำ่และคำ่บริกำรสำขำ

อ่ืนๆ

รวมต้นทนุขายและบริการ

งบการเงนิสิน้สุด 31 ธันวาคม

2557 2558 2559

(ลบ.)

144.77 

61.84 

29.95 

16.77 

9.24 

4.16 

1.87 

1.03 

269.64

(%) (1)

35.94

15.35

7.43

4.16

2.29

1.03

0.47

0.26

66.94

(ลบ.)

150.61 

57.06 

32.71 

19.27 

10.27 

4.80 

1.86 

1.13 

277.70

(%) (1)

36.32

13.76

7.89

4.65

2.48

1.16

0.45

0.27

66.97

(ลบ.)

156.33 

49.10 

35.75 

20.72 

6.46 

4.32 

5.17 

0.62 

278.48

(%) (1)

35.42 

11.12 

8.10 

4.70 

1.46 

0.98 

1.17 

0.14 

63.10 



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

90

หมำยเหต:ุ   (1)ร้อยละท่ีค�ำนวณได้ คิดเป็นสดัสว่นเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรรวม เทำ่กบั 269.64 ล้ำนบำท 277.70 ล้ำนบำท และ 

278.48 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรือคดิเป็นอตัรำสว่นเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ได้เทำ่กบั ร้อยละ 66.94 ร้อยละ 66.97 

และร้อยละ 63.10 ตำมล�ำดบั ซึง่ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คือ คำ่ตอบแทนทนัตแพทย์ โดย

อตัรำสว่นต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2558 อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัปี 2557 ทัง้นี ้

อตัรำสว่นต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของปี 2559 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตมุำจำ

กบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีควำมรัดกมุมำกขึน้ ซึง่ประกอบด้วย กำรบริหำรจดักำรต้นทนุวตัถดุบิและวสัดุ

ใช้ไปด้วยกำรลดจ�ำนวนสนิค้ำเสื่อมสภำพเน่ืองจำกใช้ไมห่มด รวมถงึมีกำรรวมยอดสัง่ซือ้วตัถดุบิและวสัดทุนัตกรรมของกลุม่บริษัทจงึ

สำมำรถเจรจำตอ่รองกบับริษัทคูค้่ำได้ดีขึน้ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำโดย

เปลี่ยนอำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทนัตกรรม จำกเดมิ 5 ปี เป็น 10 ปี และสว่นปรับปรุงอำคำร จำกเดมิ 3 ปี เป็น 9 ปี 

เป็นต้น ทัง้นี ้กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรตดัคำ่เสือ่มรำคำดงักลำ่วสง่ผลให้ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรลดลงประมำณร้อยละ 1

ทัง้นี ้ DAT ซึง่ประกอบธรุกิจให้บริกำรงำนแลบ็ทำงทนัตกรรม เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำนของศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรม

ภำยในกลุม่บริษัท เป็นหลกั ได้เร่ิมเปิดด�ำเนินกำรในปี 2558 เป็นต้นมำ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นกำรใช้บริกำรงำนแลบ็ทนัต

กรรมของ DAT เม่ือเทียบกบักำรใช้บริกำรงำนแลบ็ทนัตกรรมทัง้หมดในปี 2558 และในปี 2559 เทำ่กบัร้อยละ 3.44 และร้อยละ 8.36 

ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้ DAT คดิคำ่บริกำรงำนแลบ็ทำงทนัตกรรมระหวำ่งกลุม่บริษัท เทำ่กบักำรคดิคำ่บริกำรกบับคุคลภำยนอก อยำ่งไรก็ดี 

เม่ือพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะมีอตัรำสว่นต้นทนุคำ่แลบ็ทนัตกรรมเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ในสดัสว่นท่ีลดลง

ก�าไรขัน้ต้น

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก�ำไรขัน้ต้น เทำ่กบั 133.19 ล้ำนบำท 136.98 ล้ำนบำท และ 162.86 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 

หรือคดิเป็นอตัรำสว่นก�ำไรขัน้ต้น ได้เทำ่กบั ร้อยละ 33.06 ร้อยละ 33.03 และร้อยละ 36.90 ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นก�ำไรขัน้ต้นอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัปี 2557 โดยอตัรำสว่นก�ำไรขัน้ต้นของปี 2559 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ มี

สำเหตหุลกัมำจำกกำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีควำมรัดกมุมำกขึน้ประกอบกบักำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตดัค่ำเสื่อมรำคำ ดงัท่ี

กล่ำวไว้ในข้ำงต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เงินเดือนพนกังำนต�ำแหนง่ Customer service คำ่โฆษณำ และคำ่

นำยหน้ำ เป็นต้น โดยในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย เทำ่กบั 22.93 ล้ำนบำท 30.35 ล้ำนบำท และ 

26.28 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรือคดิเป็นอตัรำสว่นเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ได้เทำ่กบั ร้อยละ 5.69 ร้อยละ 7.32 และร้อย

ละ 5.96 ตำมล�ำดบั ซึง่คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คือ เงินเดือนพนกังำนต�ำแหนง่ Customer service ทัง้นี ้

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2558 เพ่ิมสงูขึน้จำกปี 2557 เน่ืองจำกในระหวำ่งปีดงักลำ่ว

โดยรวมแล้วมีจ�ำนวนพนกังำนมำกขึน้ ประกอบกบัมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรท�ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ผำ่นกำรตลำดออนไลน์ท่ีมำกขึน้ 

เพ่ือให้แบรนด์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นท่ีรู้จกัของกลุม่ลกูค้ำ และรองรับกำรขยำยสำขำท่ีมำกขึน้ โดยอตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร

ขำยเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2559 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกในระหวำ่งปีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมไ่ด้มีจ�ำนวน

พนกังำน Customer service ท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกบักำรมีคำ่ใช้จำ่ยโฆษณำท่ีลดลง ในขณะท่ีมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเพ่ิมสงู

ขึน้จำกสำเหตท่ีุได้กลำ่วไปข้ำงต้น
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เงินเดือนพนกังำน คำ่เสื่อมรำคำ สทิธิกำรเชำ่ตดับญัชี คำ่ธรรมเนียม

ธนำคำร คำ่สำธำรณปูโภค และคำ่เชำ่และคำ่บริกำรส�ำนกังำน เป็นต้น โดยในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคำ่ใช้จำ่ยใน

กำรบริหำร เทำ่กบั 76.59 ล้ำนบำท 88.23 ล้ำนบำท และ 83.82 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำสว่นเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำย

และบริกำร ได้เทำ่กบั ร้อยละ 19.01 ร้อยละ 21.28 และร้อยละ 18.99 ตำมล�ำดบั ซึง่คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรหลกัของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย คือ เงินเดือนพนกังำน ทัง้นี ้ อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2558 เพ่ิมสงูขึน้จำกปี 

2557 เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมจ�ำนวนพนกังำนทัง้ระดบัปฏิบตักิำรและผู้บริหำรระดบัสงูเพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึ

มีกำรปรับเพ่ิมเงินเดือนให้กบัพนกังำนเพ่ือเสริมประสทิธิภำพในกำรบริหำรธรุกิจของกลุม่บริษัท ประกอบกบัสทิธิกำรเชำ่ตดับญัชีท่ีเพ่ิม

สงูขึน้จำกกำรท่ี BIDC ได้ลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่เป็นกำรปรับโครงสร้ำงสนิทรัพย์

เพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยสทิธิกำรเชำ่ดงักลำ่วมีกำรรถไฟแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ให้เชำ่ ส�ำหรับอตัรำสว่นคำ่ใช้

จำ่ยในกำรบริหำรเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของปี 2559 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยมีจ�ำนวนพนกังำนท่ีลดลง ในขณะท่ีมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพ่ิมสงูขึน้

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน เทำ่กบั 33.67 ล้ำนบำท 18.40 ล้ำนบำท และ 52.75 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดบั หรือคดิเป็นอตัรำสว่นก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน ได้เทำ่กบั ร้อยละ 8.36 ร้อยละ 4.44 และร้อยละ 11.95 ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้อตัรำ

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2558 ลดลงจำกปี 2557 เน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึน้ของคำ่ใช้จำ่ยพนกังำน คำ่โฆษณำ และสทิธิกำรเชำ่ตดับญัชี 

ดงัท่ีกลำ่วไว้ในข้ำงต้น และอตัรำสว่นก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของปี 2559 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของ

ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรดงัท่ีกลำ่วไว้ในข้ำงต้น โดยก�ำไรก่อนหกัคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน คำ่ใช้จำ่ยทำงภำษี คำ่เสื่อมรำคำและ

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย (EBITDA) ของสำขำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีมลูคำ่เป็นบวก ยกเว้นสำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต สำขำเซน็ทรัล

เฟสตวิลั อีสต์วิลล์ และสำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ ซึง่เป็นสำขำท่ีเร่ิมเปิดด�ำเนินกำรมำได้ไมน่ำนจงึจ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำง

ฐำนลกูค้ำในบริเวณดงักลำ่ว

ต้นทนุทางการเงนิ

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุทำงกำรเงิน เทำ่กบั 5.84 ล้ำนบำท 6.09 ล้ำนบำท และ 4.73 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 

โดยในปี 2558 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้จำกปี 2557 เทำ่กบั 0.25 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ เพ่ือใช้ในกำรขยำยสำขำท่ีภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ และเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท และในปี 2559 

มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงเทำ่กบั 1.36 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรช�ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงินตำมสญัญำเงินกู้

ก�าไรสุทธิ

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก�ำไรสทุธิ เทำ่กบั 25.59 ล้ำนบำท 12.31 ล้ำนบำท และ 42.52 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรือคดิ

เป็นอตัรำสว่นก�ำไรสทุธิ ได้เทำ่กบั ร้อยละ 6.27 ร้อยละ 2.94 และร้อยละ 9.52 ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้อตัรำก�ำไรสทุธิในปี 2558 ลดลงเม่ือเทียบ

จำกปี 2557 เน่ืองจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกำรเพ่ิมจ�ำนวนพนกังำนทัง้ระดบัปฏิบตักิำรและระดบัผู้บริหำร รวมถงึมี

กำรปรับเพ่ิมเงินเดือนให้กบัพนกังำนเพ่ือเสริมประสทิธิภำพในกำรบริหำรธรุกิจของกลุม่บริษัท มีกำรท�ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ผำ่น

กำรตลำดออนไลน์ท่ีมำกขึน้ ประกอบกบัสทิธิกำรเชำ่ตดับญัชีท่ีเพ่ิมสงูขึน้จำกกำรท่ี BIDC ได้ลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกู

สร้ำงสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่เป็นกำรปรับโครงสร้ำงสนิทรัพย์เพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เป็นหลกั ส�ำหรับ

อตัรำสว่นก�ำไรสทุธิของปี 2559 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำร เน่ืองจำก

กำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีควำมรัดกมุมำกขึน้ประกอบกบักำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำ ดงัท่ีกลำ่วไว้ในข้ำงต้น



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

92

อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้น

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบัร้อยละ 72.14 ร้อยละ 20.54 และร้อยละ 45.02 

ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยัส�ำคญั มีสำเหตหุลกัมำจำกในปี 2558 บริษัทฯ 

มีกำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40.20 ล้ำนบำท สง่ผลให้บริษัทฯ มีฐำนของสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีใหญ่ขึน้ ประกอบกบัในปีดงั

กลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก�ำไรสทุธิท่ีลดลงเน่ืองจำกสำเหตท่ีุได้กลำ่วไปข้ำงต้น จงึสง่ผลให้มีอตัรำผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลง

ในปีดงักลำ่ว อยำ่งไรก็ดี อตัรำผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้จำกปี 2558 เน่ืองจำกบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย มีผลกำรด�ำเนินงำนเป็นก�ำไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้อยำ่งมีนยัส�ำคญั แม้วำ่บริษัทฯ จะมีกำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 24.80 ล้ำน

บำท ในชว่งดงักลำ่วก็ตำม

3.  ฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

สนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ โดย ณ สิน้

ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวม เทำ่กบั 207.02 ล้ำนบำท 231.31 ล้ำนบำท และ 218.37 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 24.29 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิม

ขึน้ของ ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ เน่ืองจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำเพ่ิมเตมิอีกจ�ำนวน 3 สำขำ คือ สำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิ

เนเจอร์ สำwขำเซน็ทรัล เวสต์เกต และสำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมลดลงจำกปี 2558 เทำ่กบั 12.95 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของ

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ เน่ืองมำจำกกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำ สทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยท่ีลว่งหน้ำครบ 1 ปี คำ่ใช้

จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ รำยได้ค้ำงรับ และลกูหนีอ่ื้นๆ

ตารางแสดงลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

ลกูหนีก้ำรค้ำ – สทุธิ

สทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยท่ีลว่งหน้ำครบ 1 ปี

คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ

รำยได้ค้ำงรับ

ลกูหนีอ่ื้นๆ

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

1.16 

6.98 

0.70 

1.42 

1.04 

11.29 

0.43 

8.58 

0.78 

-

4.03 

13.82 

0.24 

8.14 

0.97 

-

0.41 

9.75 
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ภำยในก�ำหนดเวลำช�ำระหนี ้

เกินกวำ่ก�ำหนดเวลำช�ำระหนี:้

     อำยรุะหวำ่ง 1 - 90 วนั

     อำยรุะหวำ่ง 91 - 180 วนั

     อำยรุะหวำ่ง 181 - 360 วนั

     เกินกวำ่ 360 วนั

     รวม

รวมลูกหนีก้ารค้า

คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

0.13 

0.60 

0.34 

0.14 

0.00 

1.08 

1.21 

(0.06)

1.16 

0.07 

0.26 

0.06 

0.13 

0.20 

0.65 

0.72 

(0.29)

0.43 

0.13

0.06 

0.04 

0.01 

-

0.11 

0.24 

(0.00)

0.24 

ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เทำ่กบั 11.29 ล้ำนบำท 13.82 ล้ำนบำท และ 9.75 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบั ร้อยละ 5.45 ร้อยละ 5.97 และร้อยละ 4.47 ตำมล�ำดบั ซึง่รำยกำรหลกัในลกูหนีก้ำร

ค้ำและลกูหนีอ่ื้น คือ สทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยท่ีลว่งหน้ำครบ 1 ปี

ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำภำยในก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี ้เป็นลกูหนีท่ี้เกิดจำกกำรท่ีลกูค้ำช�ำระคำ่บริกำรด้วยบตัรเครดติทัง้สิน้ ซึง่บริษัทบตัร

เครดติจะช�ำระเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภำยใน 1 – 3 วนัถดัจำกวนัท่ีลกูค้ำได้ช�ำระคำ่บริกำร ขึน้กบันโยบำยของแตล่ะบริษัท 

และในสว่นของลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี ้ เป็นลกูหนีท่ี้เกิดจำกกรณีท่ีลกูค้ำมำรับกำรรักษำซึง่มีกำรนดัท�ำกำรรักษำ

ในครัง้ตอ่ไป และไมส่ะดวกในกำรจำ่ยช�ำระเงินคำ่รักษำในงวดนี ้ อำทิเชน่ กำรเตรียมเงินคำ่รักษำมำไมเ่พียงพอ หรือกำรรูดบตัรเครดติ

ไมผ่ำ่น เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอำจพิจำรณำให้มีกำรค้ำงช�ำระได้โดยจะเรียกเก็บเงินคำ่รักษำดงักลำ่วในกำรรักษำครัง้ถดัไป 

ทัง้นี ้ยงัมีกรณีท่ีลกูค้ำเข้ำมำรับกำรรักษำท่ีไมต่อ่เน่ือง (เป็นกำรรักษำเพียงครัง้เดียว อำทิเชน่ กำรขดูหินปนู กำรถอนฟัน) หรือเป็นลกูค้ำ

ท่ีมำรับกำรรักษำซึง่ไมมี่กำรนดัท�ำกำรรักษำในครัง้ตอ่ไป แล้วแจ้งวำ่ไมส่ำมำรถช�ำระคำ่บริกำรได้หรือแจ้งวำ่ไมพ่อใจกำรให้บริกำร 

นอกจำกนัน้ยงัมีบำงกรณีท่ีคนไข้ไมยิ่นยอมท่ีจะช�ำระคำ่ Sterilize เคร่ืองมือทนัตแพทย์ เน่ืองจำกมีควำมเหน็วำ่ไมไ่ด้เป็นกำรรักษำ ซึง่

คำ่ Sterilize เคร่ืองมือดงักลำ่วจะมีมลูคำ่ประมำณ 100 – 150 บำทตอ่ครัง้โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขัน้ตอนกำรบริหำรตดิตำมลกู

หนีท่ี้ค้ำงช�ำระ ดงันี ้

• เจ้ำหน้ำท่ีสำขำจะโทรตดิตำมคนไข้ท่ีค้ำงช�ำระตำมท่ีได้นดัหมำยหรือท่ีก�ำหนดไว้ในใบแจ้งหนีห้รือ Promissory note

• กรณีท่ีกำรรักษำยงัไมแ่ล้วเสร็จและมียอดค้ำงช�ำระ เจ้ำหน้ำท่ีสำขำจะโทรนดัหมำยวนัรักษำและแจ้งเรียกเก็บเงินท่ีค้ำงช�ำระ

• กรณีท่ีลกูค้ำค้ำงช�ำระเกิน 60 วนัแตไ่มเ่กิน 90 วนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะสง่จดหมำยตดิตำมทวงถำมฉบบัแรก

• กรณีท่ีลกูค้ำค้ำงช�ำระเกิน 90 วนัแตไ่มเ่กิน 180 วนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะสง่จดหมำยตดิตำมทวงถำมฉบบัท่ีสอง

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่กบั 1.16 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ เม่ือพิจำรณำอำยขุองลกูหนีก้ำรค้ำจำกตำรำงแสดง

อำยลุกูหนีก้ำรค้ำ พบวำ่ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี ้ ซึง่คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 89.37 ของลกูหนีก้ำรค้ำก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อยำ่งไรก็ดี มลูคำ่ลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระ
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หนีมี้เพียง 1.08 ล้ำนบำท และได้มีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ 0.06 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 5.26 ของลกูหนีก้ำรค้ำสว่นท่ีเกินกวำ่

ก�ำหนดเวลำช�ำระหนี ้

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่กบั 0.43 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เม่ือพิจำรณำอำยขุองลกูหนีก้ำรค้ำจำกตำรำงแสดงอำยุ

ลกูหนีก้ำรค้ำ พบวำ่ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี ้ ซึง่คดิเป็น

สดัสว่นร้อยละ 90.53 ของลกูหนีก้ำรค้ำก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อยำ่งไรก็ดี มลูคำ่ลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี ้

มีเพียง 0.65 ล้ำนบำท และได้มีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ 0.29 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 44.46 ของลกูหนีก้ำรค้ำสว่นท่ีเกินกวำ่

ก�ำหนดเวลำช�ำระหนี ้

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่กบั 0.24 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เม่ือพิจำรณำอำยขุองลกูหนีก้ำรค้ำจำกตำรำงแสดงอำยุ

ลกูหนีก้ำรค้ำ พบวำ่ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เป็นลกูหนีก้ำรค้ำภำยในก�ำหนดเวลำช�ำระหนี ้ซึง่เป็นลกูหนีท่ี้เกิด

จำกกำรท่ีลกูค้ำช�ำระคำ่บริกำรด้วยบตัรเครดติทัง้สิน้ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 53.31 ของลกูหนีก้ำรค้ำก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดย

มีมลูคำ่เทำ่กบั 0.13 ล้ำนบำท สว่นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี ้ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 46.69 ของลกูหนีก้ำรค้ำก่อน

หกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มีมลูคำ่เทำ่กบั 0.11 ล้ำนบำท และได้มีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ประมำณ 1,000 บำท คดิเป็นร้อยละ 

0.88 ของลกูหนีก้ำรค้ำสว่นท่ีเกินกวำ่ก�ำหนดเวลำช�ำระหนี ้ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ตดัจ�ำหนำ่ยลกูหนีส้ว่นท่ีคำดวำ่จะไม่

สำมำรถเรียกช�ำระได้เป็นหนีส้ญูในระหวำ่งปี 2559 มลูคำ่เทำ่กบั 0.42 ล้ำนบำท

ในกำรตัง้ประมำณกำรคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ฝ่ำยบริหำรจะประมำณกำรตำมจ�ำนวนท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ โดยประเมินจำกข้อ

บง่ชีต้ำ่งๆ ดงันี ้

• ลกูค้ำปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน เน่ืองจำกไมพ่อใจผลกำรรักษำ หรือสำเหตอ่ืุนๆ ท่ีท�ำให้คำดวำ่จะเรียกเก็บเงินไมไ่ด้แนน่อน

• ลกูค้ำผิดนดัช�ำระตำมสญัญำกำรผอ่นผนักำรช�ำระเงิน

• ลกูค้ำท่ีไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ ตำมข้อมลูท่ีได้รับแจ้งเพ่ือลงทะเบียนแฟ้มประวตัิ

• ลกูค้ำท่ีผิดนดัหมำยกำรรักษำ และมียอดค้ำงช�ำระ

• ลกูค้ำชำวตำ่งชำต ิท่ีไมส่ำมำรถจำ่ยคำ่รักษำได้หมดในครำวเดียว และไมมี่กำรรักษำตอ่

โดยจะท�ำกำรตัง้ประมำณกำรคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และบนัทกึรำยกำรทำงบญัชีในทกุวนัสิน้งวดของกำรปิดบญัชี และในกรณีท่ี

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เหน็วำ่มลูหนีท่ี้ค้ำงช�ำระเกินกวำ่ 365 วนั ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินจะจดัท�ำรำยงำนเสนอตอ่ผู้บริหำรในกำร

อนมุตัใิห้ท�ำกำรตดัจ�ำหนำ่ยเป็นหนีส้ญู

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่กบั 395.83 เทำ่ 429.59 เทำ่ และ 920.02 เทำ่ ตำม

ล�ำดบั ซึง่คดิเป็นระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยท่ี 0.91 วนั 0.84 วนั และ 0.39 วนั ตำมล�ำดบั เน่ืองจำก ธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรม 

ลกูค้ำหรือคนไข้จะช�ำระคำ่บริกำรเป็นเงินสดหรือบตัรเครดติ ซึง่ไมมี่กำรให้เครดติเทอมแก่ลกูค้ำ จงึสง่ผลให้ระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย

ข้ำงต้นมีคำ่ไมเ่กิน 1 วนั

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั เทำ่กบั 11.56 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่น

ตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบัร้อยละ 5.59 อยำ่งไรก็ดี ในกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัท เพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ด�ำเนินกำรเรียกเก็บช�ำระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ดงักลำ่วจำกบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้หมด ตัง้แตปี่ 

2558 สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2558 และปี 2559 ไมมี่ยอดดงักลำ่วคงเหลือ
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วสัดทุนัตกรรม

ยำและเวชภณัฑ์

อปุกรณ์และวสัดสุิน้เปลืองทัว่ไป

คำ่แลปทนัตกรรมรอตดับญัชี

รวมสนิค้ำคงเหลือ

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

13.67 

1.40 

3.87 

-

18.94

6.67 

0.97 

0.18 

-

7.83 

6.91 

1.09 

0.23 

0.41

8.64

สินค้าคงเหลือ

สนิค้ำคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย วสัดทุนัตกรรม ยำและเวชภณัฑ์ และอปุกรณ์และวสัดสุิน้เปลืองทัว่ไป

ตารางแสดงสินค้าคงเหลือ

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิค้ำคงเหลือ เทำ่กบั 18.94 ล้ำนบำท 7.83 ล้ำนบำท และ 8.64 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 

คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบั ร้อยละ 9.15 ร้อยละ 3.38 และร้อยละ 3.96 ตำมล�ำดบั ซึง่รำยกำรหลกัในสนิค้ำคงเหลือ คือ วสัดุ

ทนัตกรรม

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิค้ำคงเหลือลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 11.11 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย เพ่ิมมำตรกำรกำรควบคมุสนิค้ำคงคลงัท่ีมีประสทิธิภำพมำกขึน้ โดยมีกำรบริหำรจดักำรผำ่นแผนกจดัซือ้ / จดัจ้ำง และ

บริหำรคลงัสนิค้ำ

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิค้ำคงเหลือใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2558

ทัง้นี ้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่นโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่สนิค้ำคงเหลือ เน่ืองจำกโดยทัว่ไปแล้วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะมี

กำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงั โดยกระจำยไปยงัสำขำท่ีมีควำมต้องกำรใช้สนิค้ำคงคลงัแตล่ะประเภทอยูเ่สมอ และในกรณีท่ีสนิค้ำ

คงคลงัใกล้หมดอำยกุำรใช้งำน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสำมำรถน�ำสนิค้ำคงคลงัท่ีใกล้หมดอำยกุำรใช้งำนแล้วไปเปลี่ยนคืนกบัทำง

บริษัทคูค้่ำได้ตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทคูค้่ำก�ำหนดไว้ จงึสง่ผลให้ท่ีผำ่นมำบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่กำรตัง้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่สนิค้ำคงเหลือ 

อยำ่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกำรตรวจพบสนิค้ำคงคลงัท่ีหมดอำยกุำรใช้งำนแล้วในภำยหลงั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

จะรับรู้เป็นขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สนิค้ำคงเหลือ

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ เทำ่กบั 18.24 เทำ่ 20.75 เทำ่ และ 33.83 เทำ่ ตำม

ล�ำดบั ซึง่คิดเป็นระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลี่ยท่ี 19.74 วนั 17.35 วนั และ 10.64 วนั ตำมล�ำดบั โดยจะสงัเกตได้วำ่ระยะเวลำขำยสนิค้ำ

เฉลี่ยของปี 2558 มีคำ่อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัปี 2557 และในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ

ลดลงจำกปี 2558 เน่ืองจำกกำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เร่ิมด�ำเนินกำรในปี 2558 เร่ิมสง่ผลให้มีสนิค้ำ

คงคลงัเฉลี่ยท่ีลดลง
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย ท่ีดนิ อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำ อปุกรณ์ทนัตกรรม อปุกรณ์

และเคร่ืองตกแตง่ส�ำนกังำน ยำนพำหนะ และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง

ตารางแสดงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

ท่ีดนิ

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่

อปุกรณ์ทนัตกรรม

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่ส�ำนกังำน

ยำนพำหนะ

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง

รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

7.25 

49.84 

27.57 

19.47 

8.97 

-

113.10 

30.95 

53.64 

26.40 

16.44 

7.64 

0.59 

135.67 

30.95 

50.39 

25.93 

10.11 

5.16 

0.01 

122.56 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ เทำ่กบั 113.10 ล้ำนบำท 135.67 ล้ำนบำท และ 122.56 ล้ำน

บำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบั ร้อยละ 54.63 ร้อยละ 58.65 และร้อยละ 56.12 ตำมล�ำดบั ซึง่รำยกำรหลกัใน

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ คือ อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 22.57 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก

ในปีดงักลำ่วบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำเพ่ิมเตมิอีกจ�ำนวน 3 สำขำ คือ สำขำภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต และสำขำ

เซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 13.11 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำก

กำรตดัคำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ในงวดดงักลำ่วบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำเพ่ิมเตมิอีกจ�ำนวน 1 สำขำ คือ 

สำขำเซน็ทรัลพลำซำ่ป่ินเกล้ำ อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้จำ่ยเงินลงทนุสว่นใหญ่ส�ำหรับกำรขยำยสำขำดงักลำ่วไปแล้วในปี 2558

สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

สทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ เป็นสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่ท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจำ่ยลว่งหน้ำเพ่ือเชำ่ท่ีดนิและอำคำรในระยะ

ยำว เพ่ือใช้เป็นศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัท
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รำคำตำมบญัชีต้นปี

จำ่ยสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ

ตดัจ�ำหนำ่ยสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ

รวมสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ

หกั สทิธิกำรเชำ่&คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำท่ีครบ 1 ปี

สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า – สุทธิ

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

48.81 

8.72 

(8.84)

48.69 

(6.98)

41.71 

48.69 

23.88 

(14.55)

58.02 

(8.58)

49.44 

58.02 

7.63 

(13.22)

52.43 

(8.14)

44.29 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำสทุธิ เทำ่กบั 41.71 ล้ำนบำท 49.44 ล้ำนบำท และ 

44.29 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบั ร้อยละ 20.15 ร้อยละ 21.37 และร้อยละ 20.28 ตำมล�ำดบั ซึง่มลูคำ่

สทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำหลกัเป็นสว่นของ ศนูย์ทนัตกรรมสไมล์ ซกิเนเจอร์ รัชดำภิเษก ศนูย์ทนัตกรรมบำงกอก อินเตอร์

เนชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร์ และสำขำสยำมพำรำกอน เน่ืองจำก 3 สำขำนี ้เป็นสญัญำเชำ่ระยะยำวซึง่มีอำยสุญัญำถงึ ปี 2574 ปี 2570 

และปี 2573 ตำมล�ำดบั

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำเพ่ิมขึน้ เทำ่กบั 7.72 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกในปีดงั

กลำ่ว BIDC ได้ลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ เน่ืองจำกเป็นกำรปรับโครงสร้ำงสนิทรัพย์เพ่ือ

เตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยสทิธิกำรเชำ่ดงักลำ่วมีกำรรถไฟแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ให้เชำ่

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสทิธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 5.15 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตมุำ

จำกกำรตดัจ�ำหนำ่ยสทิธิคำ่เชำ่และคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำตำมงวดบญัชี

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงทันตกรรม โดย ณ สิน้ปี  

2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน เทำ่กบั 1.26 ล้ำนบำท 2.95 ล้ำนบำท และ 3.04 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิ

เป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบั ร้อยละ 0.61 ร้อยละ 1.27 และร้อยละ 1.39 ตำมล�ำดบั

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 1.69 ล้ำนบำท และ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกในชว่งเวลำดงักลำ่วทัง้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้มีกำรลงทนุเพ่ิม

เตมิในซอฟต์แวร์ท่ีใช้สนบัสนนุกำรประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทนัตกรรม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย ภำษีเงินได้นิตบิคุคลจำ่ยลว่งหน้ำ ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจำ่ย เงิน

มดัจ�ำ และเงินประกนัอ่ืน เป็นต้น
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ภำษีเงินได้นิติบคุคลจำ่ยลว่งหน้ำ

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจำ่ย

เงินมดัจ�ำ

เงินประกนัอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

0.43 

0.03 

-

4.63 

5.10 

0.43 

0.10 

0.01 

7.89 

8.44 

0.43 

0.20 

0.01 

7.97 

8.61 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน เทำ่กบั 5.10 ล้ำนบำท 8.44 ล้ำนบำท และ 8.61 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทำ่กบั ร้อยละ 2.46 ร้อยละ 3.65 และร้อยละ 3.94 ตำมล�ำดบั ซึง่รำยกำรหลกัในสนิทรัพย์ไม่

หมนุเวียนอ่ืน คือ เงินประกนัอ่ืน ซึง่เป็นเงินประกนัส�ำหรับคำ่เชำ่ส�ำหรับสำขำตำ่งๆ ท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้ด�ำเนินธรุกิจ

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 3.34 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก

กำรเพ่ิมขึน้ของเงินประกนัส�ำหรับคำ่เชำ่ เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำเพ่ิมเตมิจ�ำนวน 3 สำขำ ในปีดงักลำ่ว ได้แก่ สำขำภเูก็ต  

สไมล์ ซกิเนเจอร์ สำขำเซน็ทรัล เวสต์เกต และสำขำเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2558 โดยเพ่ิมขึน้เลก็น้อยเทำ่กบั 0.17 ล้ำนบำท

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ เทำ่กบัร้อยละ 13.68 ร้อยละ 5.61 และร้อยละ 18.91 ตำม

ล�ำดบั ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยัส�ำคญั มีสำเหตหุลกัมำจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ยมีก�ำไรสทุธิท่ีลดลงจำกเหตผุลท่ีกลำ่วไปข้ำงต้น ประกอบกบับริษัทฯ เพ่ิงมีกำรขยำยสำขำใหมเ่พ่ิมเตมิในระหวำ่งปี ซึง่

จ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงฐำนลกูค้ำในบริเวณดงักลำ่ว อีกทัง้ กำรรับรู้รำยได้และผลกำรด�ำเนินงำนยงัไมส่ะท้อนผลกำรด�ำเนินงำน

ท่ีเตม็ปี อยำ่งไรก็ดี อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ในปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้จำกปี 2558 เน่ืองจำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี

ผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีขึน้

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร เทำ่กบัร้อยละ 39.23 ร้อยละ 28.93 และร้อยละ 

41.57 ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวรในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตหุลกัมำจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ยมีก�ำไรสทุธิท่ีลดลงจำกเหตผุลท่ีกลำ่วไปข้ำงต้น ประกอบกบับริษัทฯ เพ่ิงมีกำรขยำยสำขำใหมเ่พ่ิมเตมิในระหวำ่งปี ซึง่

จ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงฐำนลกูค้ำในบริเวณดงักลำ่ว อีกทัง้ กำรรับรู้รำยได้และผลกำรด�ำเนินงำนยงัไมส่ะท้อนผลกำรด�ำเนินงำน

ท่ีเตม็ปี อยำ่งไรก็ดี อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวรในปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้กลบัมำอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัอตัรำผล

ตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวรในปี 2557
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ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ เทำ่กบั 2.18 เทำ่ 1.91 เทำ่ และ 1.99  เทำ่ ตำมล�ำดบั ทัง้นี ้

อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์มีแนวโน้มลดลงในปี 2558 เน่ืองจำก ในชว่งเวลำดงักลำ่วบริษัทฯ มีกำรลงทนุเพ่ิมเตมิเพ่ือขยำยสำขำอยำ่ง

ตอ่เน่ือง ซึง่ในกำรขยำยสำขำจ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงฐำนลกูค้ำในบริเวณดงักลำ่ว จงึสง่ผลให้กำรรับรู้รำยได้และผลกำรด�ำเนิน

งำนยงัไมส่ำมำรถท�ำได้อยำ่งเตม็ท่ี อยำ่งไรก็ดี ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ท่ีเพ่ิมสงูขึน้จำกปี 2558 

เลก็น้อย

หนีส้ิน

หนีส้นิหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดย ณ สิน้

ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 169.75 ล้ำนบำท 148.74 ล้ำนบำท และ 112.04 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนีส้นิรวมลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 21.00 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรช�ำระเจ้ำหนี ้

คำ่หุ้นซึง่เกิดขึน้ในปี 2557 และกำรช�ำระคืนเงินกู้กบัสถำบนักำรเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนีส้นิรวมลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 36.70 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยได้มีกำรช�ำระคืนเงินกู้กบัสถำบนักำรเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

ตารางแสดงเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชี

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

รวมเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

20.15 

-

20.15 

-

10.00 

10.00 

-

10.00 

10.00 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เทำ่กบั 20.15 ล้ำนบำท 

10.00 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวม เทำ่กบั ร้อยละ 11.87 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 8.93 ตำม

ล�ำดบั

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เทำ่กบั 10.00 ล้ำนบำท

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เจ้ำหนีก้ำรค้ำ คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย เงินรับลว่งหน้ำคำ่บริกำร เจ้ำหนี ้

คำ่หุ้น และเจ้ำหนีอ่ื้นๆ 
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ตารางแสดงเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

เงินรับลว่งหน้ำคำ่บริกำร

เจ้ำหนีค้ำ่หุ้น

เจ้ำหนีอ่ื้นๆ

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

23.70 

16.98 

1.68 

22.07 

2.21 

66.64 

10.84 

19.89 

1.86 

1.00 

2.27 

35.85 

13.45 

13.76 

3.59 

-

1.34 

32.13 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เทำ่กบั 66.64 ล้ำนบำท 35.85 ล้ำนบำท และ 32.13 ล้ำน

บำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวม เทำ่กบั ร้อยละ 39.26 ร้อยละ 24.10 และร้อยละ 28.67 ตำมล�ำดบั ซึง่รำยกำรหลกัในเจ้ำ

หนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 30.80 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำ

จำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ ได้มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกั

ทรัพย์ฯ ซึง่เกิดขึน้ในปี 2557 อีกทัง้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเร่ิมมีกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัท่ีมีประสทิธิภำพมำกขึน้ จงึ

มีกำรซือ้ของจำกคูค้่ำลดลงในชว่งดงักลำ่ว ท�ำให้สว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำลดลง

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 3.72 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำ

จำกกำรลดลงของคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ยเน่ืองจำกในปีดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่กำรจำ่ยโบนสัให้แก่พนกังำน จงึสง่ผลให้ไมมี่

ยอดโบนสัค้ำงจำ่ย ณ สิน้ปี

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เทำ่กบั 12.20 เทำ่ 16.08 เทำ่ และ 22.93 เทำ่ ตำม

ล�ำดบั ซึง่คดิเป็นระยะเวลำกำรช�ำระหนีเ้ฉลี่ยท่ี 29.50 วนั 22.39 วนั และ 15.70 วนั ตำมล�ำดบั โดยระยะเวลำกำรช�ำระหนีเ้ฉลี่ยในปี 

2558 มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลง เน่ืองจำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเร่ิมมีกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัท่ีมีประสทิธิภำพมำก

ขึน้ จงึมีกำรซือ้ของจำกคูค้่ำลดลงและสง่ผลให้มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นลดลงจำกปีก่อนหน้ำ สว่นระยะเวลำกำรช�ำระหนีเ้ฉลี่ยของ

ปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกปี 2558 เน่ืองจำกกำรท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเร่ิมมีกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัท่ี

มีประสทิธิภำพมำกขึน้ตัง้แตปี่ 2558 สง่ผลให้เจ้ำหนีก้ำรค้ำเฉลี่ยมีมลูคำ่ลดลง

ทัง้นี ้ระยะเครดติท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับจำกบริษัทคูค้่ำนัน้เฉลี่ยอยูป่ระมำณ 30 วนั อยำ่งไรก็ดี ระยะเวลำกำรช�ำระหนีเ้ฉลี่ยท่ี

ค�ำนวณได้ข้ำงต้น มีคำ่ต�่ำกวำ่ 30 วนันัน้ มีสำเหตมุำจำกต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บริกำรได้รวมคำ่ตอบแทนทนัตแพทย์ซึง่เป็นต้น

ทนุหลกัไว้ด้วย ในขณะท่ีเจ้ำหนีก้ำรค้ำไมไ่ด้รวมคำ่แพทย์ค้ำงจำ่ย
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เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ตารางแสดงเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

เงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี

เงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถงึก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

18.54 

50.90 

69.44 

22.78 

70.71 

93.49 

13.80

46.13 

59.94 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เทำ่กบั 69.44 ล้ำนบำท 93.49 ล้ำนบำท และ 

59.94 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวม เทำ่กบั ร้อยละ 40.91 ร้อยละ 62.85 และร้อยละ 53.50 ตำมล�ำดบั

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 24.06 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ

หลกัมำจำกกำรขยำยสำขำท่ีภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ ประกอบกบับริษัทยอ่ยได้มีกำรขอวงเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ใน

กำรด�ำเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 33.56 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ

มำจำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยช�ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินรวมถงึปิดวงเงินกู้ ยืมบำงสว่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบั 37.28 ล้ำนบำท 82.57 ล้ำนบำท และ 106.33 ล้ำนบำท ตำม

ล�ำดบั

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เทำ่กบั 45.29 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกในปีดงั

กลำ่วบริษัทฯ มีหุ้นเพ่ิมทนุช�ำระแล้ว จ�ำนวน 40.20 ล้ำนบำท และบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเทำ่กบั 12.31 ล้ำน

บำท อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 5.02 ล้ำนบำท ประกอบกบักำรปรับโครงสร้ำงกลุม่

บริษัท เพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ สง่ผลให้สว่นตำ่งจำกกำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัและสว่นได้เสียท่ี

ไมมี่อ�ำนำจควบคมุ ลดลงทัง้สิน้ 2.19 ล้ำนบำท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 23.76 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตมุำจำกในงวด

ดงักลำ่วบริษัทฯ มีหุ้นเพ่ิมทนุช�ำระแล้ว จ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท ประกอบกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเทำ่กบั 

42.52 ล้ำนบำท อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีกำรจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 43.56 ล้ำนบำท
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สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงนิทนุของบริษัท

กระแสเงนิสด

ตารางแสดงกระแสเงนิสด

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

31 ธันวาคม

2557

(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

2558 2559

55.14

(44.30)

(8.98)

1.86 

8.00

(44.12)

41.08 

4.96 

74.13

(12.18)

(54.12)

7.83

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน เทำ่กบั 55.14 ล้ำนบำท 8.00 ล้ำนบำท และ 74.13 

ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั โดยในปี 2558 มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนลดลงเน่ืองจำก ในปีดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก�ำไร

จำกกำรด�ำเนินงำนท่ีลดลงเน่ืองจำกเหตผุลท่ีได้กลำ่วไปข้ำงต้น ประกอบกบั บริษัทฯ ได้มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับ

โครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เกิดขึน้ในปี 2557

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน เทำ่กบั 74.13 ล้ำนบำท โดยเพ่ิมขึน้เน่ืองจำกบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยมีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัในปี 2558 มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำง

กลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะท่ีในปี 2559 มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นสว่นท่ีเหลือซึง่เป็นจ�ำนวนเพียงเลก็

น้อย เม่ือเทียบกบัของปี 2558

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทำ่กบั 44.30 ล้ำนบำท 44.12 ล้ำนบำท และ 12.18 

ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั โดยในปี 2558 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุใกล้เคียงกบัปี 2557 เน่ืองจำก ในปีดงักลำ่วบริษัทฯ ได้มีกำร

จ�ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในขณะเดียวกนับริษัทยอ่ยก็ได้ลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงสว่นท่ี

เป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ เพ่ือเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทและสนิทรัพย์เพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยสทิธิกำร

เชำ่ดงักลำ่วมีกำรรถไฟแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ให้เชำ่ และมีกำรขยำยสำขำในปีดงักลำ่วด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทำ่กบั 12.18 ล้ำนบำท โดยลดลงเน่ืองจำกในงวดดงักลำ่ว

บริษัทฯ มีกำรลงทนุเพ่ือขยำยสำขำเพ่ิมเตมิเพียง 1 สำขำ ซึง่ได้มีกำรจำ่ยเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปแล้วในปี 2558 เหลือเพียงกำรลงทนุซือ้

อปุกรณ์ทนัตกรรมเทำ่นัน้ ประกอบกบัในปีก่อนหน้ำ บริษัทยอ่ย ได้ลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ เพ่ือปรับโครงสร้ำงสนิทรัพย์เพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ จงึสง่ผลให้มีกระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทนุลด

ลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ



บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) : รำยงำนประจ�ำปี 2559

103

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน เทำ่กบั 8.98 ล้ำนบำท และในปี 2558 มีกระแสเงินสด

จำกกิจกรรมจดัหำเงิน เทำ่กบั 41.08 ล้ำนบำท ซึง่เพ่ิมขึน้จำกปี 2557 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีหุ้นเพ่ิมทนุช�ำระแล้ว จ�ำนวน 40.20 ล้ำนบำท 

ประกอบกบับริษัทฯ มีกู้ ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ เพ่ือขยำยสำขำท่ีภเูก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ ประกอบกบับริษัทยอ่ยได้มี

กำรกู้ ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ด�ำเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน เทำ่กบั 54.12 ล้ำนบำท โดยในงวด ดงักลำ่วบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยมีกำรช�ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินตำมงวดกำรช�ำระหนีใ้นสญัญำเงินกู้  ประกอบกบับริษัทฯ มีกำรจำ่ย

เงินปันผลจ�ำนวน 43.56 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษัทฯ มีหุ้นเพ่ิมทนุช�ำระแล้วจ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท ซึง่น้อยกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัหุ้นเพ่ิม

ทนุช�ำระแล้วในงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนั เทำ่กบั 0.40 เทำ่ 0.40 เทำ่ และ 0.55 

เทำ่ ตำมล�ำดบั ทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งเพ่ิมสงูขึน้จำกงวดอ่ืนๆ โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร

เพ่ิมขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด เน่ืองมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน ประกอบกบับริษัทฯ มีทนุช�ำระแล้วเพ่ิม

ขึน้ เทำ่กบั 24.80 ล้ำนบำท อีกทัง้ บริษัทฯ มีกำรลงทนุเพ่ิมเตมิเพ่ือขยำยสำขำในกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมเพียง 1 สำขำ ซึง่ได้มีกำร

จำ่ยเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปแล้วในปี 2558 และมีเพียงกำรลงทนุซือ้อปุกรณ์ทนัตกรรมเทำ่นัน้ ซึง่น้อยกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ 

นอกจำกนัน้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยยงัมีหนีส้นิหมนุเวียนท่ีลดลง เน่ืองจำกมีเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี ลดลงจำก

กำรจำ่ยช�ำระเงินกู้ ยืมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่กบั 0.04 เทำ่ 0.12 เทำ่ และ 0.26 เทำ่ ตำมล�ำดบั โดย

จะเหน็วำ่อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว ณ สิน้ปี 2558 มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วเพ่ิมขึน้จำกงวดก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตหุลกัมำ

จำกในปีดงักลำ่ว บริษัทยอ่ยได้มีกำรขอวงเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท จงึสง่ผลให้มี

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่กระแสเงินสดเพ่ิมสงูขึน้ ในขณะเดียวกนับริษัทยอ่ยได้มีกำรช�ำระคืนเงินเบกิเกินบญัชี และบริษัทฯ ได้มีกำร

ช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เกิดขึน้ในปี 2557 จงึสง่ผลให้

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิหมนุเวียนลดลงในงวดดงักลำ่ว ส�ำหรับ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง

หมนุเร็วเพ่ิมสงูขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด และกำรลดลงของหนี ้

สนิหมนุเวียน ดงัท่ีกลำ่วไว้ในข้ำงต้น

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่กบั 0.57 เทำ่ 0.08 เทำ่ และ 1.08 เทำ่ ตำม

ล�ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสดลดลงจำกปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก

ในปีดงักลำ่วบริษัทฯ ได้มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่

เกิดขึน้ในปี 2557 สง่ผลให้มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส�ำหรับ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสดเพ่ิมสงูขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 มีสำเหตหุลกัมำจำกในงวดดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพ่ิมสงูขึน้จำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยัส�ำคญั ประกอบกบั ณ สิน้ปี 2559 มีหนีส้นิหมนุเวียนเฉลี่ยลด

ลงจำก ณ สิน้ปี 2558

โครงสร้างเงนิทนุ

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบั 4.55 เทำ่ 1.80 เทำ่ และ 1.05 เทำ่ ตำม

ล�ำดบั โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจำกปี 2557 อยำ่งมีนยัส�ำคญั เน่ืองจำกในปี
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ดงักลำ่วบริษัทฯ ได้มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เกิด

ขึน้ในปี 2557 และบริษัทยอ่ยได้มีกำรช�ำระคืนเงินกู้  ประกอบกบับริษัทฯ ได้มีหุ้นเพ่ิมทนุช�ำระแล้ว จ�ำนวน 40.20 ล้ำนบำท ในงวดดงักลำ่ว

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

ได้มีกำรช�ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 

เทำ่กบั 23.76 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตมุำจำกบริษัทฯ มีหุ้นเพ่ิมทนุช�ำระแล้ว จ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท และบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทยอ่ยมีผล

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเทำ่กบั 42.52 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 43.56 ล้ำนบำท

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ เทำ่กบั 11.84 เทำ่ 3.29 เทำ่ และ 18.65 

เทำ่ ตำมล�ำดบั โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ลดลงจำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยั

ส�ำคญั เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้มีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุม่บริษัทก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ซึง่เกิดขึน้ในปี 2557 สง่ผลให้มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส�ำหรับ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย มีอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ เพ่ิมสงูขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกในงวดดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพ่ิมสงูขึน้จำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยัส�ำคญั

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพนั

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระภำระผกูพนั เทำ่กบั 0.49 เทำ่ 0.05 เทำ่ และ 0.78  เทำ่ 

ตำมล�ำดบั โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระภำระผกูพนัลดลงจำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยัส�ำคญั 

เน่ืองจำกมีกำรช�ำระเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นและมีกำรลงทนุซือ้สทิธิกำรเชำ่เพ่ิมเตมิของ BIDC ส�ำหรับ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มี

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระภำระผกูพนั เพ่ิมสงูขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกในงวดดงักลำ่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสด

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพ่ิมสงูขึน้จำกปีก่อนหน้ำอยำ่งมีนยัส�ำคญั ประกอบกบัในงวดดงักลำ่ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสด

จำ่ยเพ่ือกำรลงทนุน้อยกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ

4.  ปัจจยัและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต

การถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้บริการ

ปัจจบุนั ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองสทิธิของผู้ ป่วยหรือผู้บริโภคเพ่ิมมำกขึน้ ประกอบกบัภำครัฐได้ออกกฎหมำยเพ่ือคุ้มครอง

และเอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้ ป่วยหรือผู้บริโภค โดยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินคดีกบัผู้ให้บริกำรสถำนพยำบำลตลอดจนบคุลำกร

ทำงกำรแพทย์มำกขึน้ จงึอำจสง่ผลให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถกูฟ้องร้องจำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลเพ่ิมขึน้ หำก

มำตรฐำนหรือผลกำรให้บริกำรทำงทนัตกรรมของบริษัทฯ ไมเ่ป็นไปตำมท่ีผู้ใช้บริกำรคำดหวงั

อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคมุและตรวจสอบคณุภำพกำรให้บริกำร กำรคดักรองทนัตแพทย์และผู้ชว่ยทนัตแพทย์ 

รวมทัง้ค�ำนงึถงึสทิธิของผู้ ป่วย กำรบริหำรควำมคำดหวงัของผู้ใช้บริกำร โดยมีกำรให้ผู้มำใช้บริกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรให้

บริกำร เพ่ือน�ำมำปรับปรุงและพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ตอ่ไป นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีชอ่งทำงในกำรรับข้อเสนอ

แนะ ค�ำตชิม หรือข้อร้องเรียนตำ่งๆ ผำ่นชอ่งทำงท่ีหลำกหลำย โดยบริษัทฯ มีกระบวนกำรรำยงำนและแก้ไขปัญหำเม่ือมีค�ำร้องเรียนจำก

ผู้ใช้บริกำรเพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรได้อยำ่งทนัทว่งที อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีกำรปรับปรุงคณุภำพและมีเคร่ืองมือชี ้

วดักำรให้บริกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกลมำอยำ่งตอ่เน่ือง นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำท่ีจะท�ำประกนัควำมเสียหำย

จำกกำรถกูฟ้องร้องจำกผู้ ป่วยท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม เพ่ือชว่ยลดควำมเสี่ยงได้อีกทำงหนึง่
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การแข่งขันในธุรกจิการให้บริการด้านทนัตกรรม

ปัจจบุนั กำรแขง่ขนัในธรุกิจกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศมีแนวโน้มสงูขึน้ จำกกำรท่ีมีจ�ำนวนผู้ประกอบกำรใหมท่ี่เพ่ิมขึน้ ทัง้

กำรแขง่ขนัในด้ำนรำคำ กำรแขง่ขนัในด้ำนคณุภำพกำรให้บริกำรและควำมเช่ียวชำญทำงกำรแพทย์ ประกอบกบักำรเปิดเสรีกำรค้ำภำย

ใต้ข้อตกลงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึง่คำดวำ่จะสง่ผลให้เกิดกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้จำก

ผู้ประกอบกำรรำยใหมจ่ำกกลุม่ประเทศอำเซียนท่ีขยำยธรุกิจด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรมเข้ำมำในประเทศไทย

อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคมุและตรวจสอบคณุภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำร รวมถงึมีกำรจดักำรสง่เสริม

ทำงกำรตลำดให้เหมำะกบักลุม่ลกูค้ำแตล่ะประเภท นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีชอ่งทำงประชำสมัพนัธ์ และมีกำรตอบข้อซกัถำมผำ่น

สื่อตำ่งๆ อำทิเชน่ ศนูย์บริกำรลกูค้ำสมัพนัธ์ (Contact Center) และสื่อโซเชียลมีเดียตำ่งๆ เป็นต้น และมีกำรอบรมพนกังำนผู้ดแูลสื่อ

ตำ่งๆ อยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและรวดเร็วแก่ผู้ ท่ีสนใจเข้ำรับบริกำร เพ่ือเตรียมรับมือกบักำรแขง่ขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้และเพ่ือรักษำ

ฐำนลกูค้ำของบริษัทฯ

การพึ่งพงิรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติ

บริษัทฯ มีรำยได้สว่นหนึง่มำจำกผู้ รับบริกำรชำวตำ่งชำต ิ ซึง่รวมถงึผู้ ท่ีมีภมิูล�ำเนำหรืออำศยัอยูใ่นประเทศไทย หรือท่ีเดนิทำงเข้ำมำใน

ประเทศไทยเพ่ือเข้ำรับกำรรักษำโดยเฉพำะ ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีควำมเสี่ยงจำกวิกฤตกำรณ์ตำ่งๆ ท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมเช่ือมัน่

ในกำรเข้ำรับกำรบริกำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศไทย อำทิเชน่ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำตติำ่งๆ เป็นต้น ซึง่จะสง่ผล 

กระทบโดยตรงตอ่จ�ำนวนผู้ เข้ำรับบริกำรด้ำนทนัตกรรมชำวตำ่งชำติ

อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบำยในกำรกระจำยฐำนลกูค้ำ และรักษำสดัสว่นของกลุม่ลกูค้ำในประเทศและตำ่งประเทศให้มีควำมเหมำะ

สม เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัของลกูค้ำกลุม่ใดกลุม่หนึง่

การไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ในการประกอบธุรกจิ

บริษัทฯ มีกำรเชำ่ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงจำกบคุคลภำยนอก รวมถงึห้ำงสรรพสนิค้ำชัน้น�ำตำ่งๆ เพ่ือด�ำเนินธรุกิจให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม 

โดยสญัญำเชำ่สว่นใหญ่มีอำยสุญัญำประมำณ 3 ปี ดงันัน้หำกผู้ให้เชำ่ไมต่อ่อำยสุญัญำเชำ่ หรือผู้ให้เชำ่บอกเลกิสญัญำเชำ่ก่อนครบ

ก�ำหนดอำยสุญัญำ อำจสง่ผลให้บริษัทฯ สญูเสียรำยได้และกลุม่ลกูค้ำบำงสว่นไป อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัต้องจดัหำสถำนท่ีแหง่ใหมแ่ละต้อง

มีภำระคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ เพ่ือปรับปรุงสถำนท่ีเพ่ือให้พร้อมส�ำหรับให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม

อยำ่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ให้เชำ่รำยตำ่งๆ และปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญำเชำ่อยำ่งเคร่งครัด ดงั

นัน้ บริษัทฯ จงึเช่ือวำ่จะสำมำรถท�ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรตอ่สญัญำเชำ่อยำ่งตอ่เน่ืองจำกผู้ให้เชำ่

ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง

เม่ือวนัท่ี 15 ตลุำคม 2558 บริษัทฯ ถกูฟ้องร้องร่วมกบับคุคลธรรมดำรำยหนึง่ท่ีศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ ใน

ฐำนควำมผิดท่ีเก่ียวข้องกบัควำมลบัทำงกำรค้ำ โดยมีทนุทรัพย์ท่ีเรียกร้องจ�ำนวน 20.00 ล้ำนบำท จ�ำนวน 1 คดี โดยศำลได้มีกำรนดั

ไกลเ่กลี่ย เม่ือวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2559 แตท่ัง้สองฝ่ำยไมส่ำมำรถตกลงกนัได้ จงึให้ด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำตอ่ไป โดยก�ำหนดนดั

สืบพยำนทัง้สองฝ่ำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2560

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ส�ำนกังำนทนำยควำมแหง่หนึง่เพ่ือวำ่ควำมในคดีดงักลำ่ว โดยจะมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของคดีให้ผู้บริหำร

ของบริษัทฯ ทรำบโดยตลอด ซึง่ผู้บริหำรของบริษัทฯ จะสำมำรถประเมินผลของคดีและผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ ได้จำก

รำยงำนควำมคืบหน้ำดงักลำ่ว อยำ่งไรก็ดี เน่ืองจำกคดีควำมยงัไมมี่กำรสืบพยำนของแตล่ะฝ่ำย ซึง่เป็นขัน้ตอนเร่ิมแรกของกำรพิจำรณำ

คดี ประกอบกบัขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำคดีทัง้หมดจะใช้ระยะเวลำนำนกวำ่ท่ีจะมีค�ำพิพำกษำท่ีเป็นท่ีสดุของคดี จงึมี
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ควำมไมแ่นน่อนของค�ำพิพำกษำวำ่จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยำ่งไร อยำ่งไรก็ตำม หำกมีควำมคืบหน้ำของกำรพิจำรณำคดี บริษัทฯ 

จะให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือทนำยผู้ รับผิดชอบคดี ให้ควำมเหน็บนสถำนะของคดี รวมถงึประเมินผลกำรพิจำรณำคดี และเปิดเผยให้ผู้

ถือหุ้นทรำบตอ่ไป ทัง้นี ้ในกรณีท่ีศำลมีค�ำพิพำกษำอนัเป็นท่ีสดุของคดีให้บริษัทฯ ชดใช้คำ่เสียหำย จะมีผลกระทบให้ก�ำไรสทุธิและสว่น

ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจ�ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ในงวดบญัชีท่ีมีค�ำพิพำกษำอนัเป็นท่ีสดุ ทัง้นีใ้นปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก�ำไรสทุธิ

ทัง้สิน้ 42.52 ล้ำนบำท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 106.33 ล้ำนบำท

การช�าระคืนเงนิกู้ยืมแก่สถาบนัทางการเงนิ

บริษัทฯ ได้มีกำรจดัหำเงินทนุบำงสว่นจำกเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินธรุกิจ ซึง่ภำระหนีส้นิดงักลำ่วสง่ผลให้บริษัทฯ 

ต้องรักษำสภำพคลอ่งให้เพียงพอท่ีจะสำมำรถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตำมท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำกู้ ยืมเงิน และเพ่ือไมใ่ห้กำรช�ำระคืนเงิน

กู้ ยืมดงักลำ่วสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส�ำคญั ทัง้นี ้ หำกบริษัทฯ ไม่

สำมำรถช�ำระหนีห้รือปฏิบตัติำมเง่ือนไขของสญัญำกู้ ยืมเงินได้ จะมีผลให้เจ้ำหนีเ้งินกู้สำมำรถเรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ผิด

เง่ือนไข ก�ำหนดเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเตมิ หรืออำจด�ำเนินกำรยดึหลกัประกนัของบริษัทฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียง ฐำนะทำงกำรเงิน และ

ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุม่บริษัท อยำ่งมีนยัส�ำคญั ทัง้นี ้สญัญำเงินกู้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมไ่ด้มีข้อก�ำหนดให้บริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยต้องด�ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงินใดๆ

อยำ่งไรก็ดี จำกงบกำรเงินรวม ณ 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้จำกสถำบนักำรเงินรวม เทำ่กบั 69.94 ล้ำนบำท ซึง่คดิเป็นอตัรำสว่น

ของหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 1.05 เทำ่ ประกอบกบัมีอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้เทำ่กบั 18.65 เทำ่ ซึง่

แสดงวำ่บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีไ้ด้ตำมปกต ิ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบำยในกำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีรัดกมุ เพ่ือ

รักษำควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีใ้ห้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม รวมทัง้พยำยำมรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัสถำบนักำรเงินตำ่งๆ ไว้อยำ่ง

ตอ่เน่ือง ซึง่จำกกำรท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรตำ่งๆ ท่ีกลำ่วมำข้ำงต้น บริษัทฯ เช่ือวำ่จะท�ำให้ควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ ยืมของ

กลุม่บริษัท อยูใ่นระดบัต�่ำ
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