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วนัท่ี  17 ตุลาคม 2560 

เร่ือง  เชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั 
  บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
 2. สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

3. รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
5. ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
6. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรจดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560  ในวนัพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
9.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องพาราโนม่า 1 ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
พิจารณาวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ รายงานการประชุมไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตัเิข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดมี้

มติอนุมติัการเขา้ท ารายการซ้ือท่ีดิน ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 64, 64/1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
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กรุงเทพมหานคร (โฉนดเลขท่ี 4876 เลขท่ีดิน 1325  หน้าส ารวจ 1350 ต าบล คลองตนั (บางกะปิฝ่ังใต)้ อ าเภอ พระ

โขนง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร) เน้ือท่ี 3 งาน 21.5 ตารางวา หรือ 321.5 ตารางวา ราคาประมาณ 275 ลา้นบาท และ

ลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรม เป็นอาคาร 7 ชั้นและชั้นใตดิ้น 1 ชั้น ประกอบดว้ย ห้องทนัตกรรมจ านวน 33 

หอ้ง หอ้งผา่ตดั จ านวน 1 หอ้ง และหอ้งพกัฟ้ืน จ านวน 2 หอ้ง โดยมีมูลค่าก่อสร้างรวมงานสถาปัตยกรรมประมาณ 135 

ลา้นบาท และค่าอุปกรณ์เคร่ืองมืออีก 40 ลา้นบาท รวมมูลค่าทั้งโครงการรวมไม่เกิน 450 ลา้นบาท  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 

และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 

(“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซ่ึงเม่ือค านวณตามเกณฑต์่างๆ ท่ีก าหนดโดยใชมู้ลค่าสูงสุดท่ี

ค านวณไดจ้ากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 99.75  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนซ่ึงมากกว่าร้อยละ 50 (ทั้ งน้ี 

บริษทัฯ ไม่มีรายการท่ีเกิดข้ึนนบัตั้งแต่วนัเร่ิมซ้ือขายวนัท่ี 3 เมษายน 2560) รายการดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีตอ้ง

เปิดเผยตามเกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย (ซ่ึงในกรณีน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย) 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และขอ้บังคบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว บริษทัมีหน้าท่ีตอ้ง

ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) จัดท ารายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดพิจารณา
สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามบญัชี (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมและความสมเหตุสมผล
ของการเขา้ท ารายการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดิสคพัเวอร์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

3) ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย (ซ่ึงใน
กรณีน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาการเขา้ซ้ือท่ีดิน ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์มีความเห็นว่าการเขา้ท า
รายการในคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์กบับริษทั เน่ืองจากเป็นการขยายธุรกิจของบริษทั ใหมี้การรองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมากข้ึน 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การท ารายการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย (ซ่ึงในกรณีน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย) 
 
ในกรณีท่ี วาระท่ี 2  มีคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย (ซ่ึงในกรณีน้ีไม่มีผู ้ถือหุ้นใดท่ีมีส่วนได้เสีย) 

คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิก วาระท่ี 3 โดยทนัที 

  
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิเพิม่ทุน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตำมทีบ่รษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ใน
ระหว่ำงวนัที ่23-27 มนีำคม 2560 เป็นจ ำนวน 50 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 6.00 บำท (หกบำทถว้น) ซึง่บรษิทัไดร้บั
เงนิจำกกำรขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำทถว้น) โดยหลงัหกั
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิทัไดร้บัเงนิสทุธ ิ 290,640,000 บำท (สองรอ้ยเกำ้สบิลำ้นหกแสนสี่
หมื่นบำทถว้น) โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมรำยละเอยีดทีไ่ดร้ะบุไว้
ในหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทันัน้  

ต่อมำ บรษิทัไดร้บัขอ้เสนอกำรขำยทีด่นิ (รำยละเอยีดตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 สำรสนเทศรำยกำร
ไดม้ำซึง่สนิทรพัย)์ และเหน็ว่ำเป็นท ำเลทีม่ศีกัยภำพในกำรขยำยธุรกจิทนัตกรรม ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั โดย
มแีผนทีจ่ะด ำเนินกำรภำยใตบ้รษิทัย่อย ในรปูแบบของโรงพยำบำลทนัตกรรมแบบครบวงจร มขีนำดอำคำร
ใกลเ้คยีงกบั บรษิทั บำงกอก อนิเตอรเ์นชัน่แนล เดนทลั เซน็เตอร ์จ ำกดั (“BIDC”) โดยมหีอ้งผ่ำตดัเพื่อรองรบังำน
ทนัตกรรมทีห่ลำกหลำย (ซึง่ BIDC ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได)้ ในท ำเลใจกลำงเมอืงบรเิวณถนนสขุมุวทิ (เพลนิจติ) 
ซึง่บรษิทัฯ ยงัไมม่สีำขำในพืน้ทีด่งักล่ำว และเพื่อขยำยฐำนกำรรบัรองลกูคำ้ และเจำะตลำดกลุ่มลกูคำ้ใน
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ อำท ิกลุ่มลกูคำ้ต่ำงประเทศ เช่น กลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง (Middle East) ญีปุ่น่ กลุ่มลกูคำ้
บรษิทั และกลุ่มลกูคำ้ระดบัสงู เป็นตน้ ซึง่บรษิทัมองว่ำจะเป็นกลุ่มลกูคำ้ทีม่ศีกัยภำพในกำรจ่ำยค่ำบรกิำรทีส่งูขึน้
เพื่อบรกิำรทีด่ขี ึน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำลงมตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งนิ
เพิม่ทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยปรบัเปลีย่นเงนิทีเ่หลอืจำกกำรช ำระคนืเงนิกูส้ถำบนั
กำรเงนิ และเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั จ ำนวน 2.32 ลำ้นบำท และ 170.64 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เป็นงบประมำณ
กำรลงทุนในโรงพยำบำลทนัตกรรมทีจ่ะเริม่ก่อสรำ้งในปี 2561 ดงัแสดงในตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 



 
 

 

 

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
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          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

วตัถปุระสงคเ์ดิมในหนังสือช้ีชวน วตัถปุระสงคใ์หม่ท่ีได้รบัอนุมติั 
วตัถปุระสงคก์ำรใช้

เงิน 
แผนกำร
ใช้เงิน 

จ ำนวน
เงินท่ีใช้
ไป* 

คงเหลือ วตัถปุระสงคก์ำรใช้
เงิน 

แผนกำร
ใช้เงิน 

จ ำนวน
เงินท่ีใช้
ไป* 

คงเหลือ 

1.ลงทุนเพือ่ขยำยสำขำ 60.00 3.63 56.37 1.ลงทุนเพือ่ขยำยสำขำ 60.00 3.63 56.37 
2.ช ำระคนืเงนิกู้สถำบนั
กำรเงนิ 

60.00 57.68 2.32 2.ช ำระคืนเงนิกู้สถำบนั
กำรเงนิ 

57.68 57.68 - 

3.เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 170.64 - 170.64 3.เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน - - - 
    4.ลงทุนใน รพ.ทันตก

รรม 
172.96 - 172.96 

รวมทัง้สิน้ 290.64 61.31 229.33 รวมทัง้สิน้ 290.64 61.31 229.33 
* ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องการใช้
เงินเพ่ิมทุน เน่ืองจากในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการด าเนินงาน และไม่เคยประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องมาก่อน จึงมัน่ใจไดว้า่ การน าเงินทุนหมุนเวียนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมาใชล้งทุนใน
โครงการโรงพยาบาลทนัตกรรมดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทั และจะไม่กระทบต่อ
แผนการขยายสาขาของบริษทัท่ีมีอยูเ่ดิม รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัในอนาคต 
 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงนั้น 
 

วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์  

ของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
17 ตลุาคม 2560   

  
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“D” หรือ “บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัท่ี 9 

สงิหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการซือ้ที่ดิน โฉนดเลขที่ 4876 เลขที่ดิน 1325  หน้าส ารวจ 1350 ต าบล คลองตนั (บาง
กะปิฝ่ังใต้) อ าเภอ พระโขนง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 3 งาน 21.5 ตารางวา หรือ 321.5 ตารางวา ราคาประมาณ 275 ล้าน
บาท (มูลค่าที่ดินพิจารณาโดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินทรัพย์สิน) และลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรม โดยมีมูลค่า
ก่อสร้างรวมงานสถาปัตยกรรมประมาณ 135 ล้านบาท (อ้างอิงจากราคากลางค่าก่อสร้างและส่วนตกแต่งที่ประเมินโดยทีม
ออกแบบสถาปัตยกรรม) และค่าอปุกรณ์เคร่ืองมืออีก 40 ล้านบาท (อ้างอิงจากอปุกรณ์ทนัตกรรมที่คาดว่าจะใช้งานโดยบริษัทฯ 
และเปรียบเทียบกบัข้อมลูของ บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์ (“BIDC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) รวม
มลูคา่ทัง้โครงการรวมไมเ่กิน 450 ล้านบาท  

รายการซือ้ที่ดิน และก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการ
สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 99.75 ซึง่เป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์การค านวณ คือ เกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเข้าขา่ยเป็น
รายการท่ีต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์”) 

 
รายละเอียดของการเข้าท ารายการสรุปได้ดงันี ้
 

(1) สารสนเทศตามบัญชี 1 
 

1) วัน/ เดอืน/ ปีที่ท ารายการ 
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 2/2560 ซึ่งมีก าหนดประชุมในวนัที่ 

1 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการช าระค่าที่ดิน ณ วนัโอนกรรมสิทธิที่ดิน ภายใน 3 เดือนหลงัจากได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น และจะด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 

 
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซือ้: บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“D” หรือ “บริษัทฯ”) 
ผู้ขาย: นางสาวอลศิา เวชพานิช* และ นางสาวชชัลชัช์ เวชพานิช (“ผู้ขาย”) ซึง่เป็นบคุคลที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง หรือ

เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ *ผู้ขายมีการเปลี่ยนชื่อเม่ือวนัที่ 2 กนัยายน 2552 จาก นางสาวอฏิวรรณ เวชพานิช เป็นนางสาวอลศิา เวชพานิช  
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3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

3.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
บริษัทฯ จะลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน จ านวนประมาณ 275 ล้านบาท ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ขาย เพื่อซือ้ที่ดิน

เนือ้ที่ประมาณ 3 งาน 21.5 ตารางวา หรือ 321.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ 64, 64/1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร (โฉนดเลขที่ 4876 เลขที่ดิน 1325  หน้าส ารวจ 1350 ต าบล คลองตนั (บางกะปิฝ่ังใต้) อ าเภอ พระโขนง 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร) ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการเจรจา 
และวางเงินมดัจ า จ านวน 30 ล้านบาท  และจะช าระสว่นท่ีเหลือ ณ วนัโอนกรรมสทิธ์ิที่ดิน ภายใน 3 เดือน ภายหลงัจากการได้รับ
การอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินดงักลา่วจากผู้ขาย  บริษัทฯ มีแผนจะสร้าง
โรงพยาบาลทนัตกรรม ภายใต้บริษัทยอ่ยคือ บริษัท โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“BIDH”) โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.80 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว ซึง่มมีลูคา่ก่อสร้างรวมงานสถาปัตยกรรมประมาณ 135 ล้านบาท และคา่
อปุกรณ์เคร่ืองมืออีก 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 450 ล้านบาท โดยจะด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรมแล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และคาดวา่จะเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2562 

 
3.2) การค านวณขนาดของรายการ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง
สนิทรัพย์”) ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดโดยใช้มลูค่าสงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง  โดยอ้างอิงจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 99.75  ตามเกณฑ์มลูค่า
รวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 (ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการที่ เกิดขึน้นับตัง้แต่วันเร่ิมซือ้ขายวนัที่ 3 เมษายน 2560) 
รายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ซึง่ในกรณีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นใดที่มีสว่นได้เสยี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้ให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับมูลค่ายุติธรรม และความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  14 วนั 
ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งจะจดัขึน้
ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่ออนมุตัิรายการดงักลา่ว  
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▪ การค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบตามเกณฑ์การได้มาซึง่สนิทรัพย์ มีรายละเอียดดงันี ้
หลักเกณฑ์ การค านวณ มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูคา่ของสนิทรัพย์ NTA ของสนิทรัพย์ที่จะได้มา / NTA ของ D ไมส่ามารถค านวณได้เพราะเป็น
การซือ้ที่ดิน และก่อสร้างโครงการ 

2. ก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 
(4 ไตรมาสลา่สดุ) 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของสนิทรัพย์ที่จะได้มา /  
ก าไรสทุธิของ D 

ไมส่ามารถค านวณได้เพราะเป็น
การซือ้ที่ดิน และก่อสร้างโครงการ 

3.  มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (450.00) / สนิทรัพย์รวมของ D 
(451.15) /1 

99.75 

4. มลูคา่หุ้นทนุท่ีบริษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อช าระคา่
สนิทรัพย์ 

ไมม่ีการออกหุ้นใหม ่ ไมม่ีการออกหุ้นใหม ่

หมายเหต:ุ 1/อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ D สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560  

 
ทัง้นี ้ การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้ ไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือการเข้าจด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ทางอ้อม (BackDoor Listing) คือ การท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทที่
มิใช่บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไมต้่องยื่นค าขอให้พจิารณารับหลกัทรัพย์ใหม ่ เนื่องด้วยสนิทรัพย์ที่จะได้มาในการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้ เพื่อประกอบธรุกิจเดมิของบริษัทฯ คือ ให้บริการด้านทนัตกรรม รวมทัง้บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่
ส าคญัในธุรกิจหลกั ประกอบกบัไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของคณะกรรมการและ/หรืออ านาจการควบคมุบริษัทฯ และ/
หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ตาม หากมเีหตอุนัใด ที่ท าให้ขนาดของรายการมากกวา่ร้อยละ 100 บริษัทฯ จะปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตอ่ไป 

 
3.3) เหตุผลและที่มาของการเข้าท ารายการ 

ตามที่บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอการขายที่ดินในบริเวณดังกล่าว และเห็นว่าเป็นท าเลที่มีศักยภาพ ในการขยายธุรกิจ       
ทนัตกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยจะด าเนินการภายใต้บริษัทยอ่ย ในรูปแบบของโรงพยาบาลทนัตกรรมแบบครบวงจร มี
ขนาดอาคารใกล้เคียงกบั บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์ จ ากดั  (“BIDC”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย
มีห้องผ่าตดัเพื่อรองรับงาน ทนัตกรรมที่หลากหลาย (ซึง่ BIDC ไม่สามารถด าเนินการได้) ในท าเลใจกลางเมืองบริเวณถนนสขุมุวิท 
(เพลินจิต) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีสาขาในพืน้ที่ดังกล่าว และเพื่อขยายฐานการรับรองรองลูกค้า และเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใน
กลุม่เป้าหมายใหม่ อาทิเช่น กลุม่ลกูค้าต่างประเทศ เช่น กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง (Middle East) ญ่ีปุ่ น กลุม่ลกูค้าบริษัท และ
กลุม่ลกูค้าระดบัสงู ซึง่บริษัทฯ มองวา่จะเป็นกลุม่ลกูค้าทีม่ีศกัยภาพในการจ่ายคา่บริการที่สงูขึน้ เพื่อบริการท่ีดีขึน้  

 
 
 
 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

4 
 

4) รายละเอียดของทรัพย์สนิที่จะได้มา 
ที่ดิน เนือ้ที่ 3 งาน 21.5 ตารางวา หรือ 321.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ 64, 64/1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร (โฉนดเลขที่ 4876 เลขที่ดิน 1325  หน้าส ารวจ 1350 ต าบล คลองตนั (บางกะปิฝ่ังใต้) อ าเภอ พระโขนง 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร) ทัง้นี ้ท่ีดินดงักลา่วมีสิ่งปลกูสร้างซึง่จะท าการรือ้ถอนภายหลงัรับโอนกรรมสทิธ์ิ โดยคา่รือ้ถอนรวมอยู่ใน
ค่าด าเนินการก่อสร้างโครงการ และจะก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลทันตกรรม  ซึ่งเป็นอาคาร 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบด้วย ห้องทนัตกรรมจ านวน 33 ห้อง ห้องผา่ตดัจ านวน 1 ห้อง และห้องพกัฟืน้ (IPD) จ านวน 2 ห้อง  

 
แผนท่ีที่ดิน 

\ 
 

5) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
5.1) ที่ดิน 
บริษัทฯ จะได้มาซึ่งที่ดิน เนือ้ที่ประมาณ 3 งาน 21.5 ตารางวา หรือ 321.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ 64, 64/1 ซอยสขุุมวิท 2 ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (โฉนดเลขที่ 4876 เลขที่ดิน 1325  หน้าส ารวจ 1350 ต าบล คลองตนั (บาง
กะปิฝ่ังใต้) อ าเภอ พระโขนง จังหวดั กรุงเทพมหานคร) มูลค่าเท่ากับ 276.49 ล้านบาท และ 282.92 ล้านบาท โดยอ้างอิงตาม
รายงานของผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต.  คือ บริษัท กรุงเทพประเมิน
ราคาจ ากดั (“BKKPA”) และ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั (“CPM”) ดงันี ้  

 
 บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั 
ประเภททรัพย์สนิ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ เลขที่ 64,64/1 ซอยสขุมุวิท 2 ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

ซอยสขุมุวิท 2 ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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 บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 4876 เนือ้ที่ 0-3-21.5 ไร่ 

หรือ 321.5 ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4876 จ านวน 1 ฉบบั 
เนือ้ที่ 0-3-21.5 ไร่ หรือ 321.5 ตารางวา 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 1. เด็กหญิงอฏิวรรณ เวชพานชิ 
2. เด็กหญิงชชัลชัช์ เวชพานิช 

1. เด็กหญิงอฏิวรรณ เวชพานชิ 
2. เด็กหญิงชชัลชัช์ เวชพานิช 

ภาระผกูพนั ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
วตัถปุระสงค์การประเมิน เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั เพือ่

วตัถปุระสงค์สาธารณะ 
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเพื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะ 

วิธีการประเมิน วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
วนัท่ีประเมิน 25 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560 
มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมิน 276,490,000 บาท 282,920,000 บาท 
ราคาประเมินตอ่ตารางวา 860,000 บาท 880,000 บาท 
หมายเหตุ: เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะด าเนินการทุบสิ่งปลูกสร้างทิง้ภายหลังเสร็จสิน้การซือ้ที่ดินและจะด าเนินการสร้าง

โรงพยาบาลทนัตกรรม จงึประเมินเพียงที่ดินวา่งเปลา่ 

 
5.2) งานก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรม รายละเอียดดงันี ้

 
รายการ ล้านบาท 

ที่ดิน  275.00 
สิง่ปลกูสร้าง (ในสว่นโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม)/1 100.00 
สว่นตกแตง่อาคารส านกังาน/1 35.00 
อปุกรณ์และเคร่ืองมือทนัตกรรม/2 40.00 
รวม 450.00 

หมายเหต:ุ 1/ อ้างอิงจากราคากลางคา่ก่อสร้างและสว่นตกแตง่ที่ประเมินโดยทีมออกแบบสถาปัตยกรรม 
 2/ อ้างอิงจากอปุกรณ์ที่คาดวา่จะใช้งานโดยบริษัทฯ ตามประสบการณ์ และเปรียบเทียบกบัข้อมลูของ BIDC 

 
5.3) แผนการเปิดให้บริการของโครงการโรงพยาบาลทนัตกรรม รายละเอียดดงันี ้

 รายละเอียด เปิดให้บริการ 

เฟสที่ 1 เปิดให้บริการ ห้องทนัตกรรม 19 ห้อง, ห้องผา่ตดั, ห้องเตรียมผา่ตดั 
และห้องพกัฟืน้ 

ภายในเดือนมีนาคม 2562 

เฟสที่ 2 เปิดให้บริการ ห้องทนัตกรรม 24 ห้อง, ห้องผา่ตดั, ห้องเตรียมผา่ตดั 
และห้องพกัฟืน้ 

เดือนมกราคม 2563 

เฟสสดุท้าย เปิดให้บริการ ห้องทนัตกรรม 33 ห้อง, ห้องผา่ตดั, ห้องเตรียมผา่ตดั 
และห้องพกัฟืน้ 

เดือนมกราคม 2564 
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6) เงื่อนไขการช าระเงนิ 
บริษัทฯ จะจดัท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ภายหลงัได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ซึง่จะ

ประชมุวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 โดยวางเงินมดัจ า จ านวน 30 ล้านบาท ณ วนัท่ีลงนามในสญัญา และจะช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 
รวมมลูคา่ทัง้หมดประมาณ 275 ล้านบาท ณ วนัโอนกรรมสทิธ์ิที่ดนิให้แก่ผู้จะขาย ภายใน 3 เดือน   

 
7) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ที่ใช้ในการท ารายการและพฒันาโครงการโรงพยาบาลทนัตกรรม คือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
จ านวนประมาณ 270 ล้านบาท และสว่นที่เหลืออีกประมาณ 180 ล้านบาท จะใช้เงินทนุหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่ง ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจ านวน 246 ล้านบาท (หรือเหลือประมาณ 222 ล้านบาท หลงัหกัเงินปันผลที่คาดว่าจะ
จ่ายจ านวน 24 ล้านบาท) จึงมีแหล่งเงินทุนพียงพอในเข้าท ารายการดังกล่าว ทัง้นี ้การพิจารณาเร่ืองวงเงินสินเช่ือกับสถาบัน
การเงินเป็นการยื่นขอเงินกู้ยืมในลกัษณะของมลูคา่ทัง้หมดของโครงการ และมีที่ดินดงักลา่วเป็นหลกัประกนัวงเงิน  ประกอบกบัยงั
ไมม่ีข้อระบเุง่ือนไขใดที่สง่ผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้การพิจารณาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินอยูใ่นขัน้ตอนการ
พิจารณาของผู้มีอ านาจอนมุตัิของสถาบนัการเงิน   

  
8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 

1. การเข้าท ารายการได้มาซึง่ที่ดินในครัง้นี ้ จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถพฒันาโครงการโรงพยาบาลทนัตกรรม ที่ครบวงจร 
รองรับการให้บริการทนัตกรรมทีห่ลากหลาย เพิม่ก าไรแก่บริษัทฯ   

2. โรงพยาบาลทนัตกรรม มีท าเลที่ตัง้ยา่นสขุมุวิท (เพลนิจิต) ซึง่อยูใ่จกลางเมอืง มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหมท่ี่บริษัทฯ มองวา่
มีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูง ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่มีรายได้ปานกลาง - สูง และกลุ่มคนท างานทัง้ชาวไทย และ
ชาวตา่งชาติ รวมถึงคนตา่งชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย (Expatriate)     

3. ในบริเวณดงักล่าวยงัไม่มีสาขาของบริษัทฯ นอกจากนี ้เดิมมีโรงพยาบาลทนัตกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งจะย้ายออกไปด าเนิน
ธุรกิจในท าเลอื่น เนื่องจากสญัญาเช่าหมดอายุ และไม่ได้ต่อสญัญาเช่า ท าให้เป็นโอกาสดีของบริษัทฯ ที่จะสามารถ
รองรับกลุม่ลกูค้าเดิมของคูแ่ขง่  
 

9) เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 
เนื่องจากการเข้าท ารายการนี ้ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั ตามประกาศการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการซือ้ที่ดิน ในครัง้นี ้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ซึง่ในกรณีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นใดที่มีสว่นได้เสยี 
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บริษัทฯ จะด าเนินการซือ้ที่ดินจากผู้ จะขาย ภายหลงัที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น และจะ
ด าเนินการช าระคา่ที่ดิน ณ วนัโอนกรรมสทิธ์ิที่ดิน ภายใน 3 เดือน ภายหลงัที่บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และจะเร่ิมเปิดให้บริการได้ในปี 2562 
 
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน ได้พิจารณาการเข้าซือ้ที่ดิน ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ และลงทนุก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรม ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่การเข้าท ารายการในครัง้นี ้
จะเกิดประโยชน์กบับริษัทฯ เนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการรองรับกลุม่ลกูค้าที่มากขึน้  

ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่การท ารายการดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี ้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้โดยให้น าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

 
11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 10) ข้างต้น 
กรรมการบริษัทฯ ทกุท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน 

โดยไมม่ีกรรมการตรวจสอบทา่นใดมีความเห็นที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการดงักลา่ว 
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(2) สารสนเทศข้อมูลบริษัทฯ (บัญชี 2) 
 
ข้อมูลบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
1. ประวัติความเป็นมา 

เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 กลุม่นายพรศกัดิ ์ตนัตาปกลุ ได้ก่อตัง้บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (“BIDC”) ตัง้อยูท่ี่ซอยพหลโยธิน 21 ด้วยทนุจดทะเบยีน 10 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจเป็นคลนิิกทนัตกรรมครบวงจร โดย
สาขาแรกคือที่พหลโยธิน ใช้ช่ือวา่ Bangkok Dental Home ในปี 2549 เปิดอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาสยามสแควร์ใช้ช่ือวา่ Bangkok 
Dental Group และสาขารัชดาภิเษก ช่ือ Bangkok International Dental Center หรือ BIDC ตอ่มากลุม่นายพรศกัดิ ์ตนัตาปกลุได้
ก่อตัง้ “บริษัท กรุงเทพทนัตแพทย์ จ ากดั” เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2551 ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ
ทางทนัตกรรมทัว่ไป แต ่ณ ขณะนัน้ ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินธุรกิจใดๆ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2555 บริษัท กรุงเทพทนัตแพทย์ 
จ ากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“บริษัทฯ”) โดยในปีเดียวกนัได้
ซือ้สนิทรัพย์สาขาพหลโยธินและสาขาสยามสแควร์จาก BIDC แล้วใช้ช่ือทางการค้าเป็น Smile Signature แทน สว่น BIDC ยงัคงมี
สาขาที่เหลอืสาขาเดียวคือ ที่รัชดาภิเษกซึง่เป็นทีต่ัง้ปัจจบุนั  

บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 บริษัท ฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบและ
พฒันาการให้บริการในรูปศูนย์ทนัตกรรมและคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการทางทันตกรรมทัว่ ไปและเฉพาะด้านโดยทันตแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญ บริษัทฯ ได้ขยายสาขาอย่างตอ่เนื่อง ณ ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อย มีศนูย์ทนัตกรรมและคลินิกทนัตกรรมทัง้หมด 
13 สาขา โดยด าเนินการภายใต้ช่ือ 

- “ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์” หรือ “BIDC” จ านวน 1 สาขาที่ส านักงานใหญ่
รัชดาภิเษก 

- “เดนทลั ซิกเนเจอร์” (“Dental Signature”) จ านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาภเูก็ต, สาขาพารากอน สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั 
อีสต์วิลล์ และสาขาเอ็มควอเทียร์ 

- “สไมล์ ซิกเนเจอร์” (“Smile Signature”) จ านวน 8 สาขา ได้แก่ สาขารัชดาภิเษก 19, สาขาสยามสแควร์, สาขาราม
อินทรา, สาขาพหลโยธิน, สาขาซีคอนศรีนครินทร์, สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต, สาขาภเูก็ต และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าป่ิน
เกล้า 

ปัจจบุนั คลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัท (บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) ประกอบด้วยทีมทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญมากกว่า 100 
ทา่น มีห้องรักษาทนัตกรรมทัง้สิน้ 68 ห้องทนัตกรรม มีเคร่ืองเอ็กซเรย์ดิจิตอลอนัทนัสมยัทกุสาขา และมีทีมงานท่ีได้รับการอบรมให้
มีมาตรฐานการให้บริการเป็นอยา่งดี เพื่อให้การบริการท่ีสภุาพ เป็นกนัเอง รวมทัง้ ได้ท าการจดัเตรียมเทคโนโลยีทางทนัตกรรมและ
เคร่ืองมือทนัตกรรมที่ทนัสมยัไว้ให้บริการ ไมว่่าจะเป็นการท ารากฟันเทียม การจดัฟันแบบเร่งด่วน การฟอกสฟัีน เทคนิคใหมล่า่สดุ
จากประเทศสหรัฐอเมริกาการครอบฟันรุ่นใหม่เพื่อป้องกนัเหงือกด า และการท าครอบฟันเซรามิกวีเนียร์ เป็นต้น โดยค านงึถึงความ
สะอาด ปลอดเชือ้ ความปลอดภยั และมุ่งเน้นคณุภาพ ภายใต้สโลแกน “เราสร้างรอยยิม้ เพื่อบ่งบอกความเป็นคุณ” นอกจากนี ้
คลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการทางทนัตกรรมเต็มระบบ ได้แก่ ศนูย์
ทนัตกรรม BIDC และศนูย์ทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์รัชดาภิเษก นอกจากนีศ้นูย์ทนัตกรรม BIDC ยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
Accreditation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เมื่อวนัที่ 15 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2560 บริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วเท่ากับ 100 ล้านบาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 200 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการทางทนัตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวสัดทุี่ทนัสมยั ให้บริการ
ทางทนัตกรรมโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ มีมาตรฐานการรักษาในระดบัสงู และมุง่เน้นการเอาใจใสต่่อผู้ เข้ารับบริการ ในรูปแบบศนูย์
ทนัตกรรมและคลนีิกทนัตกรรม ภายใต้แบรนด์ “BIDC”, “Dental Singature” และ “Smile Signature” 

  ศนูย์ทนัตกรรมและคลนีิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทประกอบด้วยทีมทนัตแพทย์ผู้ เชียวชาญแตล่ะสาขา มีทีมงานท่ีได้รับการ
อบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เน้นการให้บริการที่สภุาพเป็นกันเอง พร้อมด้วยเทคโนโลยีและวสัดุอุปกรณ์ที่
ปลอดภัยและทันสมัย บริษัทฯและบริษัทย่อยให้บริการทางทันตกรรมแบบทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมรากฟั น      
ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมจดัฟัน นอกจากนีย้งัมีสว่นศลัยกรรมช่องปาก รักษารากฟัน และรักษาโรคเหงือก 

โดยปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีทัง้หมด 13 สาขา เป็นศนูย์ทนัตกรรมจ านวน 2 สาขา และคลนิิกทนัตกรรมจ านวน 11 สาขา ดงันี ้

  
สาขา โดย 

ปีที่เปิด
ให้บริการ 

จ านวนห้อง 
ทนัตกรรมที่เปิด
ให้บริการ (ห้อง) 

จ านวน/2 

ทนัตแพทย์ 
(คน) 

1 คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน บริษัทฯ 2548/1 4 12 
2 ศนูย์ทนัตกรรม BIDC BIDC 2549 21 56 
3 คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์ บริษัทฯ 2549/1 6 25 
4 ศนูย์ทนัตกรรมสไมซิกเนอเจอร์รัชดาภิเษก บริษัทฯ 2556 5 11 
5 คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา บริษัทฯ 2556 3 12 
6 คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์  

สาขาซคีอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
บริษัทฯ 2557 3 7 

7 คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลัซกิเนเจอร์ บริษัทฯ 2557 6 7 
8 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซิกเนเจอร์ สาขาสยามพารากอน บริษัทฯ 2557 6 19 
9 คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต บริษัทฯ 2558 2 7 
10 คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล์ซิกเนอเจอร์ บริษัทฯ 2558 3 4 
11 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซิกเนเจอร์ 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัอีสต์วิลล์ 
บริษัทฯ 2558 3 5 

12 คลนิิกทนัตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า บริษัทฯ 2559 2 5 
13 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซิกเนอเจอร์ สาขาเอ็มควอเทียร์  บริษัทฯ 2560 4 10 

หมายเหต ุ:  /1 เปิดให้บริการภายใต้การบริหารงานของ BIDC มาก่อนและเปลี่ยนมาอยูภ่ายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2555 
/2 จ านวนทนัตแพทย์รวมทัง้หมดของกลุม่บริษัทจะไมเ่ทา่กบัจ านวนทนัตแพทย์แตล่ะสาขารวมกนั เน่ืองจากมีทนัตแพทย์บางสว่นที่ท าการ

รักษามากกวา่หนึ่งสาขา 
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3. ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คือให้บริการทางด้านทนัตกรรมแบบครบวงจร โดยแบง่ประเภทการให้บริการหรือรักษา
เป็นดงันี ้

1) ทนัตกรรมแบบทัว่ไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)  
หมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การท าความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสขุอนามยัที่ดีและ

สามารถ มีอายกุารใช้งานได้ในระยะยาว ประกอบไปด้วย การตรวจวินิจฉัยโรคทางทนัตกรรม, การถ่ายเอ็กซเรย์, การให้ค าปรึกษา
และวางแผนการรักษา การขดูหินปนูและขดัฟัน และการอดุฟันและการเปลีย่นวสัดอุดุเก่า 

2) ทนัตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implants)  
ได้แก่ การปลกูรากฟันเทียม การปลกูรากฟันแบบทนัที และแบบเสร็จภายในหนึง่วนั 
3) ทนัตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry)  
เป็นการน าวิธีการทางทนัตกรรมต่างๆ ในการช่วยเสริมสร้างการพฒันาความสวยงามของฟันและรอยยิม้ ได้แก่ การฟอกสฟัีน 

การเคลอืบผิวฟัน การครอบฟัน การท าสะพานฟัน การตกแตง่และบรูณะฟันด้วยวสัดเุรซิ่นสเีหมือนฟัน 
4) การรักษารากฟัน (Endodontic Dentistry) 
การรักษารากฟัน โดยใช้กล้องไมโครสโคปที่สามารถขยายได้ถึง 5 เทา่ท าให้เพิ่มศกัยภาพการมองเห็นอยา่งชดัเจน เห็นความ

ลกึและช่องแคบของรากฟันได้ดีขึน้ ท าให้การรักษารากฟันมีประสทิธิภาพสงูสดุ และปลอดภยั ช่วยในการรักษารากฟัน 
5) ศลัยกรรมช่องปาก (Oral Surgery) 
เป็นวิธีการรักษาทางทนัตกรรมที่เก่ียวข้องกบัการผ่าตดั ได้แก่ การผ่าฟันคดุ การถอนฟัน การผา่ตดัเพื่อปลกูถ่ายกระดกู การ

ผา่ตดัเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียม และการผา่ตดัเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น 
6) การรักษาโรคเหงือก (Periodontic Dentistry) 
รักษาโดยปริทนัตแพทย์ ที่จะมุง่เน้นการรักษาโรคปริทนัต์หรือโรคเหงือก เช่น เหงือกอกัเสบ โรคเยื่อหุ้มฟันอกัเสบ รวมถึงการ

ท าศลัยกรรมเหงือกและการปลกูถ่ายเหงือก เป็นต้น 
7) ทนัตกรรมประดษิฐ์ (Prosthodontic Dentistry) 
เป็นศาสตร์แขนงหนึง่ที่ช่วยทดแทนฟันท่ีสญูเสยีไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหกั ได้แก่ การท าครอบฟัน การท า

สะพานฟัน และการท าฟันปลอมแบบถอดได้ 
8) ทนัตกรรมจดัฟัน (Orthodontic Dentistry) 
เป็นการจดัการเรียงตวัของฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันเก ภาวะสบลึกหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรยื่น 

หรือมีช่องว่างระหว่างฟัน เป็นต้น การดดัฟันมีแบบโลหะธรรมดา, แบบสเีหมือนฟัน, แบบถอดออกได้ไม่เห็นเคร่ืองมือ, แบบไม่เห็น
เคร่ืองมือ และเคร่ืองมือคงสภาพฟัน 
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4. โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย ดงันี ้

 
 
หมายเหต:ุ ศนูย์ทนัตกรรมสไมซิกเนอเจอร์รัชดาภิเษก และคลนิิกทนัตกรรมสาขาตา่งๆ อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของ D  
 

▪ บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์ จ ากดั (“BIDC”)  
ท าธุรกิจเป็นศูนย์ทนัตกรรมที่ให้บริการด้านทนัตกรรมแบบครบวงจรด้วยทนัตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางหลายสาขา  
ให้บริการด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล  ปัจจุบัน BIDC มี 1 สาขา คือ ศูนย์ทันตกรรม
บางกอกอินเตอร์เนชัน่แนล (Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตัง้ อยูบ่นถนนรัชดาภิเษก 

▪ บริษัท โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“BIDH”)  
จดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทนัตกรรมที่ให้บริการด้านทนัตกรรมโดยเป็นสถานพยาบาลที่สามารถรับผู้ ป่วยไว้
ค้างคืน ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจใดๆ ซึง่โครงการสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรมในครัง้นีจ้ะด าเนินการภายใต้ BIDH 

▪ บริษัท เดนทลั ออล (ประเทศไทย) จ ากดั (“DAT”)  
จัดตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านแล็บทันตกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานทันตกรรม  โดยใน
เบือ้งต้นให้บริการด้านทนัตกรรมประดิษฐ์ที่ท าจากการวสัดปุระเภทเซรามิค  เช่น การท าฟันเทียม ครอบฟัน และสะพาน
ฟัน เป็นต้น เพื่อสนบัสนนุสง่เสริมการด าเนินงานของศูนย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัท ซึง่จะเป็นการลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านแล็บทันตกรรม ปัจจุบัน  DAT มีแล็บทันตกรรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริการด้านแล็บ          
ทนัตกรรมให้กับสาขาที่ภูเก็ต 2 สาขา และมีแล็บทนัตกรรม ที่ชัน้ 7 ของอาคารศูนย์ทนัตกรรม BIDC อีกหนึ่งแห่ง (เปิด
ให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) เพื่อเป็นหนว่ยสนบัสนนุให้กบัสาขาตา่งๆ ที่กรุงเทพฯ  

 
5. โครงสร้างรายได้ 

รายได้รวมของกลุม่บริษัทประกอบด้วย 
1) รายได้จากการให้บริการด้านทนัตกรรม โดยแบง่เป็นกลุม่ใหญ่ๆตามการรักษา ดงันี  ้

▪ การให้บริการด้านทนัตกรรมทัว่ไป ได้แก่ การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การขดูหินปนู การอดุฟัน ถอนฟัน และ
การรักษาโรคเหงือก เป็นต้น 

▪ การให้บริการด้านทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การจดัฟัน การครอบฟัน การเคลอืบฟัน การฟอกสฟัีน 
เป็นต้น 
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▪ การให้บริการด้านการรักษาทางทนัตกรรมรากฟันเทียม 
2)  รายได้จากการขาย ได้แก่ สนิค้าทัว่ไปเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพชอ่งปากและฟัน เช่น ยาสฟัีน แปรงสฟัีน ไหมขดัฟัน 

เป็นต้น 
3) รายได้อื่น ได้แก่ รายได้คา่เชา่ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท งวดปี 2557-2559 และงวด 6 เดอืนปี 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

                                  (หนว่ย: ล้านบาท) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 งวด 6 เดือน ปี 2560 

รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน 

รายได้จากการบริการ 400.32 98.05 411.92 98.41 438.70 98.25 217.75 97.34 

 ทนัตกรรมทัว่ไป 161.96 39.67 131.18 31.34 137.47 30.79 59.97 26.81 

 ทนัตกรรมเพื่อความงาม 147.22 36.06 183.00 43.72 201.16 45.05 106.49 47.60 

 การท ารากฟันเทยีม 91.14 22.32 97.74 23.35 99.99 22.39 51.14 22.86 

 แลบ็ทนัตกรรม - - - - 0.07 0.02 0.15 0.07 

รายได้จากการขาย 2.51 0.61 2.77 0.66 2.64 0.59 0.43 0.19 

รายได้อื่น 5.43 1.33 3.87 0.92 5.18 1.16 5.52 2.47 

รวมรายได้ 408.26 100% 418.56 100% 446.52 100% 223.70 100% 

 
6. ผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารระดับสูง 

6.1 ผู้ถอืหุ้น  
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น % 
1 ตระกลูตนัตาปกลุ   
 นายพรศกัดิ์  ตนัตาปกลุ 119,998,000 60.00 
 นางลซูินดา  เฉิน (คูส่มรส นายพรศกัดิ์  ตนัตาปกลุ) 30,000,000 15.00 
 นายพรชยั ตนัตาปกลุ                 760,000  0.38 
 นางสาวจรีุพร ตนัตาปกลุ                 269,100  0.13 
 นางอารี ตนัตาปกลุ                 145,000  0.07 
 นางสาวพรสดุา ตนัตาปกลุ                 110,000  0.06 
 นางสาวรัญชนา ตนัตาปกลุ                 105,000  0.05 
 นางสาวพรวิไล ตนัตาปกลุ                 100,000  0.05 
 นายพีรณฐั ตนัตาปกลุ                   50,000  0.03 
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ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น % 
 นายสชุจัจ์ไชย  ตนัตาปกลุ                   20,000  0.01 
 รวม         151,557,100  75.78 

2 ตระกลูเบญจกลุ   
 นายคเชนทร์ เบญจกลุ              5,421,800  2.71 
 นางสาวณฐัวิภา เบญจกลุ                 676,300  0.34 
 นางสวิินย์ี เบญจกลุ                 148,600  0.07 
 รวม              6,246,700  3.12 

3 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา        4,929,900 2.46 
4 นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์         3,797,500 1.90 
5 นายธนศกัดิ์ หิตโกเมท        3,050,800 1.53 
6 นายสทุธิพจน์ อริยสทุธิวงศ์        2,200,000 1.10 
7 นายชยัรัฐ งามบญุอนนัต์        1,100,000 0.55 
8 นายธีระศกัดิ ์จรูญศกัดิ ์        1,040,000 0.52 
9 นายปณิธาน ศิริวฒันานกุลุ        1,030,800 0.52 
10 นายอภิรเมธ อตุรวณิช 1,000,000 0.50 

 ผู้ ถือหุ้นอื่น 24,047,200 12.02 
 รวม 200,000,000 100.00 

 
 

6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นาง ณฏัฐา รัตนเลศิ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
2.  นาย พรศกัดิ์ ตนัตาปกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ 
3.  นาง ลซูินดา เฉิน กรรมการ 
4.  นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกลุ กรรมการ 
5.  นางสาว เสาวณีย์ บญุผลติ กรรมการอิสระ 
6.  นาย ไพโรจน์ เจตนชยั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  นาย ประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
8.  นาย วิบลูย์ พจนาลยั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา :  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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6.3 คณะผู้บริหารระดับสูง 
รายช่ือคณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายพรศกัดิ ์ตนัตาปกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นางลซูินดา เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ (รักษาการ) 
3.  นายประทีป วาณิชย์ก่อกลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4.  นายกิตติ กาญจโนภาศ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
5.  นายศภุกิตติ์ ซ้องสขุ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
6.  นายอดศิกัดิ ์เอือ้ตระกลูพาณิช ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

 

 
7. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ 

7.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

 
 

 
 
 

รายการ 
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2559 
(งบสอบทาน) 

30 มิถุนายน 2560 
(งบสอบทาน) 

สินทรัพย์ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์หมุนเวียน                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3.36 1.62% 8.27 3.57% 16.10 7.37% 26.95 11.01% 46.32 10.27% 

เงินลงทนุชัว่คราว - 0.00% - 0.00% - 0.00% -  0.00% 200.00 44.33% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 11.29 5.45% 13.82 5.97% 9.75 4.47% 15.15 6.19% 15.40 3.41% 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 11.56 5.59% - 0.00% - 0.00% -  0.00% - 0.00% 

สินค้าคงเหลือ 18.94 9.15% 7.83 3.38% 8.64 3.96% 7.49 3.06% 9.70 2.15% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45.15 21.81% 29.91 12.93% 34.49 15.79% 49.59 20.26% 271.43 60.16% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกนั - 0.00% 0.90 0.39% 0.92 0.42% 0.92 0.37% 0.92 0.20% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 113.10 54.63% 135.67 58.65% 122.56 56.12% 131.57 53.74% 121.74 26.98% 

สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า 41.71 20.15% 49.44 21.37% 44.29 20.28% 46.67 19.06% 41.26 9.14% 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1.26 0.61% 2.95 1.27% 3.04 1.39% 3.02 1.23% 2.97 0.66% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.70 0.34% 4.01 1.74% 4.46 2.04% 4.48 1.83% 3.97 0.88% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 5.10 2.46% 8.44 3.65% 8.61 3.94% 8.56 3.50% 8.86 1.96% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 161.87 78.19% 201.40 87.07% 183.88 84.21% 195.21 79.74% 179.72 39.84% 

รวมสินทรัพย์  207.02 100.00% 231.31 100.00% 218.37 100.00% 244.80 100.00% 451.15 100.00% 
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รายการ 
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2559 
(งบสอบทาน) 

30 มิถุนายน 2560 
(งบสอบทาน) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้นหมุนเวียน                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 20.15 9.73% 10.00 4.32% 10.00 4.58% 10.00 4.08% -  0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 66.64 32.19% 35.85 15.50% 32.13 14.71% 39.93 16.31% 32.40 7.18% 
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2.11 1.02% 1.80 0.78% 1.58 0.72% 1.55 0.63% 1.51 0.33% 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 18.54 8.95% 22.78 9.85% 13.80 6.32% 18.83 7.69% -   0.00% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 3.22 1.55% -   -   -   -   0.00% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3.30 1.60% 3.81 1.65% 5.63 2.58% 5.30 2.17% 4.92 1.09% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 113.96 55.05% 74.23 32.09% 63.14 28.92% 75.62 30.89% 38.83 8.61% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน            

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 4.15 2.00% 2.35 1.02% 0.77 0.35% 1.57 0.64% 0.06 0.01% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 50.90 24.59% 70.71 30.57% 46.13 21.13% 60.06 24.53% -   0.00% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.74 0.36% 1.45 0.63% 2.00 0.91% 1.48 0.61% 2.25 0.50% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 55.79 26.95% 74.51 32.21% 48.90 22.39% 63.11 25.78% 2.31 0.51% 

รวมหนีสิ้น  169.75 81.99% 148.74 64.30% 112.04 51.31% 138.73 56.67% 41.13 9.12% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทนุเรือนหุ้น            

    ทนุจดทะเบียน 10.00  70.00  100.00  100.00  100.00   

    ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 10.00 4.83% 50.20 21.70% 75.00 34.35% 75.00 30.64% 100.00 22.17% 

    สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูค่าหุ้นสามญั -  0.00% -  0.00% -  0.00% -  0.00% 265.37 58.82% 

ก าไรสะสม            

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย -  0.00% 0.65 0.28% 2.70 1.23% 1.57 0.64% 3.21 0.71% 

   ยงัไมจ่ดัสรร (0.47) 0.23% 6.16 2.66% 3.08 1.41% 3.95 1.61% 15.88 3.52% 

   สว่นต่างจากการรวมกิจการภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนั 25.54 12.34% 25.54 11.04% 25.54 11.70% 25.54 10.43% 25.54 5.66% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 35.08 16.94% 82.56 35.69% 106.32 48.69% 106.07 43.33% 410.00 90.88% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 2.20 1.06% 0.01 0.00% 0.01 0.00% 0.01 0.00% 0.01 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37.28 18.01% 82.57 35.70% 106.33 48.69% 106.08 43.33% 410.01 90.88% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 207.02 100.00% 231.31 100.00% 218.37 100.00% 244.80 100.00% 451.15 100.00% 
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7.2 งบก าไรขาดทุน 
  

รายการ 
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2559 
(งบสอบทาน) 

30 มิถุนายน 2560 
(งบสอบทาน) 

รายได้ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการบริการ 400.32  99.38% 411.92  99.33% 438.70  99.40% 209.60  99.30% 217.39  99.64% 

รายได้จากการขาย 2.51  0.62% 2.77  0.67% 2.64  0.60% 1.47  0.70% 0.79  0.36% 

รวมรายได้ 402.83  100.00% 414.68  100.00% 441.34  100.00% 211.07  100.00% 218.18  100.00% 

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (269.64) 66.94% (277.70) 66.97% (278.48) 63.10% (131.09) 62.11% (137.74) 63.13% 

ก าไรขัน้ต้น 133.19  33.06% 136.98  33.03% 162.86  36.90% 79.97  37.89% 80.43  36.87% 

รายได้อ่ืน 5.43  1.35% 3.87  0.93% 5.18  1.17% 2.96  1.40% 5.52  2.53% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 138.63  34.41% 140.85  33.97% 168.04  38.08% 82.93  39.29% 85.95  39.40% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (22.93) 5.69% (30.35) 7.32% (26.28) 5.96% (13.83) 6.55% (15.28) 7.01% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (76.59) 19.01% (88.23) 21.28% (83.82) 18.99% (41.84) 19.83% (41.72) 19.12% 

ต้นทนุทางการเงิน (5.84) 1.45% (6.09) 1.47% (4.73) 1.07% (2.63) 1.25% (0.97) 0.45% 

รวมค่าใช้จ่าย  (105.36) 26.15% (124.67) 30.06% (114.84) 26.02% (58.31) 27.62% (57.98) 26.57% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 33.27  8.26% 16.18  3.90% 53.20  12.05% 24.63  11.67% 27.98  12.82% 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (7.67) 1.90% (3.88) 0.94% (10.68) 2.42% (4.86) 2.30% (5.43) 2.49% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 25.59  6.35% 12.31  2.97% 42.52  9.63% 19.77  9.37% 22.55  10.34% 

  
 

7.3 งบกระแสเงนิสด 
                      (หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ 
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2559 
(งบสอบทาน) 

30 มิถุนายน 2560 
(งบสอบทาน) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 55.14  8.00  74.13  36.52  27.65  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (44.30) (44.12) (12.18) (5.95) (207.85) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (8.98) 41.08  (54.12) (11.90) 210.42  

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1.86  4.96  7.83  18.68  30.22  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1.50  3.36  8.27  8.27  16.10  

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือใน
บริษัทย่อย ณ วันจ าหน่าย 

- (0.05) - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 3.36  8.27  16.10  26.95  46.32  
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7.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  
 

 อัตราส่วนทางการเงิน 
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มิถุนายน 2559 
(งบสอบทาน) 

30 มิถุนายน 2560 
(งบสอบทาน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.40  0.40  0.55  0.66  6.99  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.04  0.12  0.26  0.38  6.37 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.57  0.08  1.08  0.97  1.08  
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 395.83  429.59  920.02  360.39  721.38  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 0.91  0.84  0.39  1.00  0.50  
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 18.24  20.75  33.83  34.23  30.05  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 19.74  17.35  10.64  10.52  11.98  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 12.20  16.08  22.93  21.84  22.18  
ระยะเวลาการช าระหนี ้(วนั) 29.50  22.39  15.70  16.48  16.23  
Cash Cycle (วนั) (8.85) (4.20) (4.67) (4.97) (3.75) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 33.06  33.03  36.90  37.89  36.87  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 8.36  4.44  11.95  11.51  10.74  
อตัราก าไรอ่ืน (%) 1.33  0.92  1.16  1.38  2.47  
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (%) 163.77  43.45  140.53  150.30  118.03  
อตัราก าไรสทุธิ (%) 6.27  2.94  9.52  9.24  10.08  
อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (%) 72.14  20.54  45.02  41.92  17.47  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 13.68  5.61  18.91  16.61  13.47  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 39.23  28.93  41.57  38.62  45.13  
อตัราสว่นหมนุเวียนสินทรัพย์  (เท่า) 2.18  1.91  1.99  1.80  1.34  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 4.55  1.80  1.05  1.31  0.10  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 11.84  3.29  18.65  16.35  35.25  
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) 0.49  0.05  0.78  0.83  0.29  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 37.12  40.82  102.45  106.53  40.95  

 
8. ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

8.1. ผลการด าเนินงาน  
8.1.1. รายได้ 

 รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้จากการบริการ รายได้จากการขาย และรายได้อื่น โดยรายได้จาก
การบริการเป็นรายได้จากการให้บริการทางทนัตกรรม รายได้จากการขายเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าที่เก่ียวเนื่องกับการ
ให้บริการทางทนัตกรรม อาทิเช่น แปรงสฟัีน น า้ยาบ้วนปาก ยาแก้ปวด และรายได้อื่น ได้แก่ รายได้คา่เช่า ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

ปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม จ านวน 418.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2557 จ านวน 10.30 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.52 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการบริการในสาขาภเูก็ต เดนทลั ซิกเนเจอร์ เนื่องจาก
สาขาดงักลา่วได้เปิดด าเนินการเต็มปีเป็นปีแรก ประกอบกบัในปีดงักลา่วบริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่มจ านวน 3 สาขา คือ สาขาภเูก็ต 
สไมล ์ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ 
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ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม จ านวน 446.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 จ านวน 27.96 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.68 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการบริการใน สาขาภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา
เซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ เนื่องจากสาขาดงักลา่วได้เปิดด าเนินการเต็มปีเป็นปีแรกประกอบกบัในปี 
2559 ได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ป่ินเกล้า ซึง่เปิดด าเนินการในช่วงต้นปี 2559 ไว้ด้วย 

งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม จ านวน 223.70 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 9.67 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.52 จากงวด 6 เดือนปี 2559  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรายได้จากการบริการที่เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม รายได้รวม 
เติบโตเพิ่มขึน้เพิ่งเลก็น้อย เนื่องจากในช่วงในเดอืนเมษายน มีวนัหยดุมากกวา่ปกติ ท าให้บริษัทฯ ขาดรายได้บางสว่นไป นอกจากนี ้
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่น จ านวน 5.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 2.56 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 86.48 จากงวด 6 
เดือนปี 2559 เนื่องมาจากก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิประเภทห้องชดุในโครงการคอนโดมิเนียมของ BIDC เนื่องจากเห็นวา่ห้อง
ชดุดงักลา่วไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯแตอ่ยา่งใด 
 

8.1.2. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย คา่ตอบแทนทนัตแพทย์ ต้นทนุวตัถดุิบและ

วสัดใุช้ไป คา่แลบ็ทนัตกรรม เงินเดือนพนกังานสาขา คา่เสือ่มราคา สทิธิการเช่าตดับญัชี คา่เช่าและคา่บริการสาขา และต้นทนุอื่นๆ 
ปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและการให้บริการรวม จ านวน 277.70 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ซึ่งมี

ต้นทนุขายและให้บริการรวม 269.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 8.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.99  ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัราสว่นต้นทนุ
ต่อรายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับร้อยละ 66.97 ในปี 2558 ซึ่ง
เพิ่มขึน้เล็กน้อย เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 66.94 ซึ่งต้นทุนขายและต้นทนุการให้บริการหลกัของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย คือ ค่าตอบแทนทนัตแพทย์ โดยอัตราส่วนค่าตอบแทนนทนัตแพทย์เทียบกับรายได้จากการขายและบริการ อยู่ในระดบัที่
ใกล้เคียงกนั ที่ร้อยละ36.32 ในปี 2558 และ 35.94 ในปี 2557 ตามล าดบั 

ปี 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม จ านวน  278.48 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ซึ่งมี
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม จ านวน  277.70  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.28 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราส่วน
ต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราสว่นต้นทนุการขายลดลงจากร้อยละ 66.97 ในปี 
2558 เป็นร้อยละ 63.10 ในปี 2559  ทัง้นี ้อตัราสว่นต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการเทียบกบัรายได้จากการขายและบริการของ
ปี 2559 ลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุมมากขึน้ ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารจดัการต้นทนุวตัถดุิบและวสัดใุช้ไปด้วยการลดจ านวนสนิค้าเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ไม่หมด รวมถึงมีการ
รวมยอดสัง่ซือ้วตัถดุิบและวสัดทุนัตกรรมของกลุม่บริษัทจึงสามารถเจรจาต่อรองกบับริษัทคู่ค้ าได้ดีขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคาโดยเปลีย่นอายกุารใช้งานของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทนัตกรรม จาก
เดิม 5 ปี เป็น 10 ปี และส่วนปรับปรุงอาคาร จากเดิม 3 ปี เป็น 9 ปี เป็นต้น ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคา
ดงักลา่วสง่ผลให้ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการลดลงประมาณร้อยละ 1 
 งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและการให้บริการรวมจ านวน 137.74 ล้านบาท เทียบกบังวด 6 
เดือนปี 2559 ซึ่งมีต้นทนุขายและการให้บริการรวมจ านวน 131.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.07  ทัง้นี ้เมื่อ
เปรียบเทียบอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 62.11 
ส าหรับ งวด 6 เดือน ปี 2559 เป็นร้อยละ 63.13 ส าหรับ งวด 6 เดือน ปี 2560  เนื่องจากค่าต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 
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คา่ตอบแทนทนัตแพทย์ และคา่แลบ็ทนัตกรรมที่เพิ่มขึน้เลก็น้อย เป็นผลมาจากการให้บริการท่ีเพิ่มมากขึน้ ในด้านทนัตกรรมรากฟัน 
และทนัตกรรมเพื่อความงาม ซึง่มีต้นทนุของวสัดแุละคา่แลบ็ท่ีคอ่นข้างสงู 
 

8.1.3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
คา่ใช้จา่ยในการขายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เงินเดือนพนกังานต าแหนง่ Customer service คา่โฆษณา 

และคา่นายหน้า เป็นต้น 

ปี 2558  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม จ านวน  30.35 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การขายรวม จ านวน  22.93  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.34 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.69 ในปี 2557 เป็น
ร้อยละ 7.32 ในปี 2558 ทัง้นี ้เนื่องจากในระหวา่งปีดงักลา่วโดยรวมแล้วมีจ านวนพนกังานมากขึน้ ประกอบกบัมีค่าใช้จ่ายในการ
ท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นการตลาดออนไลน์ที่มากขึน้ เพื่อให้แบรนด์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นท่ีรู้จกัของกลุม่ลกูค้า 
และรองรับการขยายสาขาที่มากขึน้ 

ปี 2559  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม จ านวน 26.28 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การขายรวม จ านวน  30.35 ล้านบาท ลดลง 4.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.40 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากร้อยละ 7.32 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 5.96 ในปี 2559 เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้มีจ านวนพนักงาน Customer service ที่เพิ่มขึน้ 
ประกอบกบัการมีคา่ใช้จ่ายโฆษณาที่ลดลง ในขณะท่ีมีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มสงูขึน้ 

งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม จ านวน 15.28 ล้านบาท เทียบกบังวด 6 เดือนปี 
2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม จ านวน  13.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.51 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราสว่น
คา่ใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 6.55 ในงวด 6 เดือน ปี 2559 เป็นร้อยละ 7.01 ในงวด 6 เดือน ปี 2560 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการท าโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นการตลาดออนไลน์และคา่นายหน้าที่เพิ่มขึน้  

 
8.1.4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนพนกังาน ค่าเสื่อมราคา สิทธิการเช่าตดับญัชี 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่สาธารณปูโภค และคา่เช่าและคา่บริการส านกังาน เป็นต้น 
ปี 2558  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม จ านวน  88.23 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารรวม จ านวน  76.59  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.20 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารตอ่รายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากร้อยละ 19.01 
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 21.28 ในปี 2558  เนื่องจากมีการเพิ่มจ านวนพนกังานทัง้ระดบัปฏิบตัิการและผู้บริหารระดบัสงูเพื่อเตรียม
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงมีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กบัพนกังานเพื่อเสริมประสทิธิภาพในการบริหารธุรกิจของกลุม่
บริษัท ประกอบกบัสทิธิการเช่าตดับญัชีที่เพิ่มสงูขึน้จากการที่ BIDC ได้ลงทนุซือ้สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างสว่นท่ีเป็นของ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่เป็นการปรับโครงสร้างสนิทรัพย์เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสทิธิการเช่าดงักลา่วมีการรถไฟ
แหง่ประเทศไทยเป็นผู้ให้เช่า 
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ปี 2559  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม จ านวน  83.82 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารรวม จ านวน  88.23  ล้านบาท ลดลง 4.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.00 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต่อรายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากร้อยละ 21.28 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 18.99 ในปี 2559 เนื่องจากในปีดงักลา่วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนพนกังานที่ลดลง ในขณะที่มีรายได้จากการ
ขายและบริการเพิ่มสงูขึน้ 

งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม จ านวน 41.72 ล้านบาท เทียบกบังวด 6 เดือนปี 
2559 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม จ านวน 41.84 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเพียง 0.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.33 ทัง้นีเ้มื่อเทียบ
อตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้จากการขายและบริการแล้ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลดลงจากร้อยละ 19.83 ส าหรับ งวด 6 เดือน ปี 2559 เป็นร้อยละ 19.12 ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
พนกังานและโบนสั รวมทัง้คา่อาหารพนกังานท่ีลดลง  

 
8.1.5. ต้นทุนทางการเงนิ 
ในระหว่างปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 5.84 ล้านบาท 6.09 

ล้านบาท  4.73 ล้านบาท และ 0.97 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2558 มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 0.25 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ เพื่อใช้ในการขยายสาขาที่ภเูก็ต สไมล์ ซิกเน
เจอร์ และเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ากับ 1.36 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 2 ปี 
2560 ต้นทนุทางการเงินที่ลดลงเกิดขึน้จากการช าระคืนเงินกู้ยืมโดยใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน
ทัว่ไปครัง้แรก (IPO) (ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีหนีส้นิจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแล้ว) 

 
8.1.6. ก าไรสุทธิ 
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิจ านวน 12.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่งมีก าไรสทุธิส าหรับปี เท่ากบั 

25.59 ล้านบาท ซึง่ลดลง 13.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.92 ทัง้นีเ้มื่อคิดเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธิแล้ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
มีอตัราสว่นลดลงจากร้อยละ 6.27 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 2.94 ในปี 2558  เนื่องจากในปีดงักลา่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการเพิ่ม
จ านวนพนกังานทัง้ระดบัปฏิบตัิการและระดบัผู้บริหาร รวมถึงมีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กบัพนกังานเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารธุรกิจของกลุม่บริษัท มีการท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านการตลาดออนไลน์ที่มากขึน้ ประกอบกบัสิทธิการเช่าตดับญัชี
ที่เพิ่มสงูขึน้จากการที่ BIDC ได้ลงทนุซือ้สทิธิการเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้าง
สนิทรัพย์เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นหลกั 

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิจ านวน 42.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมีก าไรสทุธิส าหรับปี เท่ากบั 
12.31 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 30.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 245 ทัง้นีเ้มื่อคิดเป็นอตัราส่วนก าไรสทุธิแล้ว บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยมีอตัราสว่นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.94 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 9.52 ในปี 2559 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของต้นทนุขายและ
ต้นทนุการให้บริการ เนื่องจากการบริหารจดัการต้นทนุให้มคีวามรัดกมุมากขึน้ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการตดัคา่เสือ่ม
ราคา 
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งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจ านวน 22.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนปี 2559 ซึ่งมี
ก าไรสทุธิจ านวน 19.77 ล้านบาท ซึ่งก าไรเพิ่มขึน้ 2.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.05 เป็นผลมาจากรายได้ที่มีการเพิ่มขึน้ในงวด 6 
เดือนปี 2560 และค่าใช้จ่ายที่มีการปรับตวัลดลง ท าให้บริษัทมีผลก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ประกอบ
กบับริษัทฯ มีการช าระหนีส้นิจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินคืนทัง้หมด จึงไมม่ีภาระดอกเบีย้ดงักลา่ว 
 

8.2. ฐานะทางการเงนิ 
8.2.1 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่ าและค่าเช่าจ่าย

ลว่งหน้า โดยในระหว่างปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 207.02 ล้านบาท 
231.31 ล้านบาท  218.37 ล้านบาท และ 451.15 ล้านบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม เทา่กบั 231.31 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จ านวน 24.29 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.73 จากสิน้ปี 2557 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงันี ้

สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เนื่องจากในปีดงักลา่วบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก
จ านวน 3 สาขา คือ สาขาภเูก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์  ที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์มีจ านวนเทา่กบั 135.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 22.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.95  เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ านวน 8.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 4.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 146.19 จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เทา่กบั 13.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.4 สนิค้า
คงเหลือเทา่กบั 7.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เท่ากบั 11.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 58.67 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เพิ่มมาตรการการควบคุมสินค้าคงคลงัที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการบริหารจัดการผ่านแผนกจดัซือ้/จดัจ้าง 
และบริหารคลงัสนิค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 218.37 ล้านบาท ลดลง 12.95 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 5.60 จากสิน้ปี 2558 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงันี ้

สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสทิธิการเช่าและคา่เช่าจ่ายลว่งหน้า เนื่องมาจากการตดัค่า
เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (ทัง้นี ้ในงวดดงักลา่วบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
ป่ินเกล้า อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินลงทนุสว่นใหญ่ส าหรับการขยายสาขาดงักลา่วไปแล้วในปี 2558)  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์
มีจ านวนเท่ากับ 122.56 ล้านบาท ลดลงจ านวน 13.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.66  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จ านวน 16.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 7.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.74 เนื่องจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ ลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่น เทา่กบั 9.75 ล้านบาท ซึง่ลดลงจ านวน 4.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.43  สนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 8.64 ใกล้เคียง
กบั ณ สิน้ปี 2558  

ณ วนัที่  30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 451.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 232.78 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 106.60 จากสิน้ปี 2559 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงันี ้

สาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯได้มีการน าเงินไปลงทนุชัว่คราวในเงินฝากประจ าซึ่งเป็นเงินคงเหลือหลงัจากการช าระหนีเ้งิน
กู้ยืมโดยใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) จ านวน 200 ล้านบาทเพื่อน ามาใช้ในโครงการ
อนาคต เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 46.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 30.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 
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187.73  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เท่ากับ 15.40 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 5.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 57.95  สินค้า
คงเหลอืเทา่กบั 9.70 ใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2559 และที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เทา่กบั 121.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 
0.82 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มีการซือ้ที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ จ านวน 10.77 ล้านบาท ซึ่งประกอบที่ดินบริเวณซอยรัชดาภิเษก 7 เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเพิ่มเติม เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้มาใช้บริการ และเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทนัตกรรม และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

8.2.2 หนีส้นิ 
 หนีส้ินหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน โดยในระหวา่งปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อย หนีส้ินรวม เทา่กบั 169.75 ล้านบาท 148.74 
ล้านบาท 112.04 ล้านบาทและ 41.13 ล้านบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม เทา่กบั 148.74 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 12.38 จากสิน้ปี 2557 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงันี ้

มีการช าระคืนเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน โดยเงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 10 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 10.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.38 อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เท่ากบั 93.49 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จ านวน 24.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.64  เนื่องจากการขยายสาขาที่ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ ประกอบกับบริษัท
ยอ่ยได้มีการขอวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อีกทัง้ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อื่น เทา่กบั 35.85 ล้านบาท ลดลงจ านวน 30.80 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.21 เนื่องมาจากการช าระเจ้าหนีค้่าหุ้นที่เกิดจากการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งเกิดขึน้ในปี 2557 อีกทัง้ บริษัทฯและบริษัทย่อยเร่ิมมีการ
ควบคมุการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ จึงมีการซือ้ของจากคูค้่าลดลงในช่วงดงักลา่ว ท าให้สว่นของเจ้าหนี ้
การค้าลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม เทา่กบั 112.04 ล้านบาท ลดลงจ านวน 36.7 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 24.67 จากสิน้ปี 2558 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงันี ้

มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เท่าเดิมที่ 10.00 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน เทา่กบั 59.94 ล้านบาท ซึง่ลดลงจ านวน 33.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.89 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมถึงปิดวงเงินกู้ยืมบางสว่น เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เท่ากบั 32.13 ล้าน
บาท ลดลงจ านวน 3.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.38 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนื่องจากในปีดงักลา่วบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยไมม่ีการจ่ายโบนสัให้แก่พนกังาน จึงสง่ผลให้ไมม่ียอดโบนสัค้างจ่าย ณ สิน้ปี 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม เท่ากบั 41.13 ล้านบาท ลดลงจ านวน 70.91 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 63.29 จากสิน้ปี 2559 โดยมีรายการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงันี ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น าเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) มาช าระเงินกู้ ยืม
ทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน  จ านวน 69.94 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท าให้ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ เหลือเพียงแค่ หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน จ านวนเพียง 1.57 ล้านบาทเท่านัน้  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
เทา่กบั 32.40 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เลก็น้อยจ านวน 0.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.85   
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8.2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 82.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2557 

จ านวน 45.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 121.51 จากสิน้ปี 2557 เนื่องจากในปีดงักลา่วบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้ว จ านวน 
40.20 ล้านบาท และบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรจากการด าเนินงานเทา่กบั 12.31 ล้านบาท ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 
2558 เท่ากับร้อยละ 20.54 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงัที่กลา่วไปข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มี
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 5.02 ล้านบาท ประกอบกบัการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท เพื่อเตรียมเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งผลให้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ ลดลงทัง้สิน้ 2.19 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 106.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558 
จ านวน 23.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.77 จากสิน้ปี 2558 เนื่องจากในงวดดงักลา่วบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้ว จ านวน 
24.80 ล้านบาท ประกอบกบับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 42.52 ล้านบาท ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าอตัรา
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 45.02  ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่เท่ากบัร้อยละ 20.54 เนื่องจากในปี 2559 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการท่ี เพิ่ม
มากขึน้ ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายต่างๆมีสดัสว่นท่ีลดลง อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 43.56 
ล้านบาท  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 410.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดสิน้ปี 
2559 จ านวน 303.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 285.62 จากสิน้ปี 2559 เนื่องจากในงวดดงักลา่วบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) โดยแบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้ว จ านวน 25.00 ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่า
หุ้นสามญัจ านวน 265.37 ล้านบาท ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นงวด 6 เดือนปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 17.47 ซึง่ลดลงเมื่อเทียบกบั
งวด 6 ปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.92 เนื่องจากบริษัทฯได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก 
เป็นผลให้มีฐานของผู้ ถือหุ้นท่ีใหญ่ขึน้ เป็นผลให้มีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีลดลง 
   

8.2.4 สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสดได้รับจากการด าเนินงาน   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้รับจากการด าเนินงาน เท่ากับ 

55.14 ล้านบาท, 8 ล้านบาท และ 74.13 ล้านบาท ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้รับจากการด าเนินงาน เทา่กบั 27.65 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปจากการลงทุน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไป จากการลงทุน (44.30) 

ล้านบาท, (44.12) ล้านบาทและ (12.18) ล้านบาท ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการลงทนุ เทา่กบั (207.85) ล้านบาท 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินได้รับ (ใช้ไป) 

เทา่กบั (8.98) ล้านบาท 41.08 ล้านบาท และ (54.12) ล้านบาท ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินได้รับ เทา่กบั 210.42 ล้านบาท 
 
ในปี 2558  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้รับในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 8.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งได้รับ

จ านวน 55.14 ล้านบาทเนื่องจาก ในปีดงักลา่วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลง ประกอบกบั บริษัทฯ ได้มี
การช าระเจ้าหนีค้า่หุ้นท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เกิดขึน้ในปี 2557 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 44.12 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งใช้ไป
จ านวน 44.30 ล้านบาท เนื่องจากในปีดงักลา่วบริษัทฯ ได้มีการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในขณะเดียวกนั
บริษัทย่อยก็ได้ลงทนุซือ้สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทและ
สนิทรัพย์เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสทิธิการเช่าดงักลา่วมกีารรถไฟแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ให้เช่า และมีการ
ขยายสาขาในปีดงักลา่วด้วย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 41.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งใช้ไป
จ านวน 8.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้ว จ านวน 40.20 ล้านบาท ประกอบกบับริษัทฯ มีกู้ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ เพื่อขยายสาขาที่ภเูก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ ประกอบกบับริษัทย่อยได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพื่อใช้ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท  

ในปี 2559  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิได้รับในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 74.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งได้รับ

จ านวน 8.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัในปี 2558 มีการ
ช าระเจ้าหนีค้า่หุ้นท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะที่ในปี 2559 มีการ
ช าระเจ้าหนีค้า่หุ้นสว่นท่ีเหลอืซึง่เป็นจ านวนเพียงเลก็น้อย เมื่อเทียบกบัของปี 2558 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 12.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งใช้ไปจ านวน 
44.12 ล้านบาท เนื่องจากในงวดดงักลา่วบริษัทฯ มีการลงทนุเพื่อขยายสาขาเพิ่มเติมเพียง 1 สาขา ซึ่งได้มีการจ่ายเงินลงทนุสว่น
ใหญ่ไปแล้วในปี 2558 เหลอืเพียงการลงทนุซือ้อปุกรณ์ทนัตกรรมเทา่นัน้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 54.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งได้รับ
จ านวน 41.08 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามงวดการช าระหนี ้
ในสญัญาเงินกู้  ประกอบกบับริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 43.56 ล้านบาท อีกทัง้บริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้วจ านวน 24.80 
ล้านบาท ซึง่น้อยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัหุ้นเพิ่มทนุช าระแล้วในงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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งวด 6 เดือนปี 2560  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิได้รับในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 27.65 ล้านบาท ลดลงจากงวด 6 เดือน ปี 2559 

ซึง่ได้รับจ านวน 36.52 ล้านบาท เนื่องจาก ถึงแม้บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน แต่ลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอืที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามเช่นกนั  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 207.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด 6 เดือน ปี 2559 
ซึง่ใช้ไปจ านวน 5.95 ล้านบาท เนื่องจากในงวดดงักลา่วบริษัทฯ มีเงินสดจ่ายเพื่อลงทนุชัว่คราวจ านวน 200 ล้านบาท ในเงินฝาก
ประจ า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 210.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด 6 เดือน ปี 
2559 ซึ่งใช้ไปจ านวน 11.90 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก 
(IPO) แบ่งเป็นทนุช าระแล้ว จ านวน 25 ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัจ านวน 265.37 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้น าเงินไป
ช าระหนีเ้งินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่คงค้างอยู่ทัง้หมด อีกทัง้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 9.23 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัในปีก่อนจ านวน 11.83 ล้านบาท  

 
9. ภาระหนีส้นิ 

9.1. หุ้นกู้ระยะยาว 
-ไมม่ี- 
 

9.2. เงนิกู้ยมื 
-ไมม่ี- 
 

9.3. หนีส้นิประเภทอื่น 
-ไมม่ี- 
 

9.4. หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 BIDC มีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกนั การท าสญัญาเช่าสทิธิการเช่า

ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างตอ่การรถไฟแหง่ประเทศไทยจ านวน 0.92 ล้านบาท ค า้ประกนัโดยเงินฝากประจ าจากสถาบนัการเงิน 
ทัง้นีใ้นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินในการเข้าท ารายการจ านวน 

270 ล้านบาท ซึง่จะค า้ประกนัโดยที่ดินแปลงที่จะเข้าท ารายการดงักลา่ว  
 

10.  ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 
ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในธุรกิจให้บริการด้านทนัตกรรม 

ปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจการให้บริการด้านทันตกรรมในประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ จากการที่มีผู้ประกอบการใหม่ที่
เพิ่มขึน้ ทัง้การแขง่ขนัในด้านราคา การแขง่ขนัในด้านคณุภาพในการให้บริการและความเช่ียวชาญทางการแพทย์  อยา่งไรก็ดี 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการควบคมุและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงมีการจัดการส่งเสริม
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ทางการตลาดให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าแตล่ะประเภท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางประชาสมัพนัธ์ และมีการตอบข้อ
ซกัถามผา่นสือ่ตา่งๆ อาทิเช่น ศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Contact Center) และสือ่โซเชียลมีเดียตา่งๆ เป็นต้น และมีการอบรม
พนกังานผู้ดแูลสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมลูที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ เพื่อเตรียมรับมือกบัการ
แขง่ขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้และเพื่อรักษาฐานลกูค้าของบริษัทฯ 

 
ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทนัตกรรม ซึง่เป็นธุรกิจที่ต้องอาศยัทนัตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
เช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ ประกอบกบัมีการขยายตวัและการแขง่ขนัของธุรกิจให้บริการด้านทนัตกรรมเพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้บคุลากร
ดังกล่าวจะมีความเช่ียวชาญนัน้ จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา ท าให้ความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี
ประสบการณ์เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนทนัตแพทย์หรือผู้ช่วยทนัตแพทย์ได้ อยา่งไรก็ดี 
บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสีย่งดงักลา่วโดย การจงูใจให้บคุลากรเหลา่นัน้ท างานอยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาวเพื่อเป็น
การรักษาบคุลากรทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีแผนกแพทย์ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัทนัตแพทย์ ให้ทนัตแพทย์
เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบตัิงาน และเสริมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี อีกทัง้ยงัก าหนดคา่ตอบแทนและตารางเวลา
ในการปฏิบตัิงานของทนัตแพทย์แตล่ะทา่นให้มีความเหมาะสม  
 
ความเสีย่งจากการพึง่พงิรายได้จากผู้ รับบริการชาวตา่งชาติ 
 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งจากผู้ รับบริการชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภูมิล าเนาหรือท างานในประเทศไทย หรือที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะ โดยปัจจยัที่ท าให้ผู้ รับบริการกลุม่นีเ้ข้ามาใช้บริการด้านทนัตกรรมใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดบัมาตรฐานระดับ
สากล ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่สมเหตสุมผล และความมีช่ือเสียงด้านอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ดงันัน้บริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่สง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการเข้ารับการบริการด้านทนัตกรรมในประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการกระจายฐานลกูค้า และรักษาสดัสว่นของกลุม่ลกูค้าในประเทศให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
กระจกุตวัของลกูค้ากลุม่นี ้
 

11. แนวโน้มการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
บริษัทฯ มีแผนจะสร้างผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลทนัตกรรมให้เติบโตตามเป้าหมาย และยงัคงมีแผนในการลงทนุ

เพื่อขยายสาขาและด าเนินการเพื่อพฒันาการให้บริการของสาขาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั เพื่อยกระดบัการให้บริการให้เป็นศูนย์      
ทนัตกรรมหรือคลินิกทนัตกรรมที่เทียบเท่าระดบัสากลให้มากขึน้ และมีการให้บริการการรักษาเฉพาะทางมากขึน้ ทัง้นีใ้นการ
ขยายสาขานัน้ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาปัจจยัแวดล้อมหลายๆ ด้านประกอบกนั เช่น ท าเลที่ตัง้ , ค่าเช่าสถานที่, อยู่ในโซนที่มี
ลกูค้ากลุม่เป้าหมายมากน้อยเพียงใด อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อประโยชน์สงูสดุของกิจการเป็นหลกั 
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12. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาวะอตุสาหกรรม 
อตุสาหกรรมทนัตกรรมแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี ้
1.    คลนิิกทนัตกรรมหรือศนูย์ทนัตกรรมที่เป็นสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน ได้แก่ คลนิิกหรือศนูย์ทนัตกรรม 

ทัว่ไป, ศนูย์ทนัตกรรมภายในโรงพยาบาล 
2. สถานพยาบาลทันตกรรม/โรงพยาบาลทันตกรรม ที่เป็นสถานพยาบาลที่ รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

โรงพยาบาลทนัตกรรมที่เป็นของคณะทนัตแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆที่เปิดสอนคณะทนัตแพทย์ศาสตร์ โดยใช้
ส าหรับการเรียนการสอน ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นต้น แตย่งัไมม่ีส าหรับกรณีที่เป็นของเอกชนท่ีให้บริการในเชิงพาณิชย์ 
จากข้อมูลสถิติสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ของส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรม สนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ณ วนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ระบวุ่าทัว่ประเทศมีคลนิิกทนัตกรรม
ทัง้สิน้ 4,244 แหง่ แบง่เป็น 

 
 

 
ที่มา: ส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ณ วนัที่ 9 ตลุาคม 2558 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจ านวนคลินิกทนัตกรรมในเขตกรุงเทพมหานครเพียงจงัหวดัเดียวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.4 

ของทัว่ ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความกระจกุตวัของสถานประกอบการที่ไมไ่ด้กระจายคลนิิกทนัตกรรมในประเทศอยา่งทัว่ถึง 
 
ภาวะแขง่ขนั 
สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านทนัตกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ

ผู้ ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งได้แก่ คลินิกทันตกรรม, ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาล ซึ่งคลินิกทันตกรรมและศูนย์       
ทนัตกรรม มีคณุสมบตัิ ที่แตกตา่งกนัดงันี ้

คลินิกทันตกรรม หมายถึง คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ทนัตกรรม
จ านวน 1 คน และต้องจดัให้มีหนว่ยท าฟัน เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท าทนัตกรรมขัน้พืน้ฐานครบถ้วน 

ศูนย์ทันตกรรม หมายถึง คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
จ านวน 3 คน และมีตารางเวลาปฏิบตัิงานที่แน่นอน และมีทนัตแพทย์อย่างน้อย 3 คนอยู่ปฏิบตัิงานตลอดเวลาที่เปิดท าการ มี
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ห้องทนัตกรรมอยา่งน้อย 3 ห้อง มีเคร่ืองเอ็กซเรย์ทางทนัตกรรมอยา่งน้อย 1 เคร่ือง และมีเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางทนัตกรรมส าหรับ
การรักษาที่ครบถ้วน 

ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมของกลุม่บริษัทฯถือเป็นกลุม่คลนิิกให้บริการด้านทนัตกรรมอยา่งครบวงจร และมีศกัยภาพ
ให้บริการ เทียบเท่าระดบัสากล โดยศูนย์ทนัตกรรม และ/หรือ คลินิกทนัตกรรมเอกชนที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงที่ส าคญัของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นประกอบด้วย 

1) ศนูย์ทนัตกรรมหรือคลนิิกทนัตกรรมของบริษัท แอลดีซี เด็นทลั จ ากดั (มหาชน) 
2) ศนูย์ทนัตกรรม “โรงพยาบาลฟัน” สขุมุวิท 49 
3) บางกอกสไมล์เด็นทลักรุ๊ป 
4) ศนูย์ทนัตกรรมของโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็นต้น โดยคู่แข่งดงักลา่วถือ

เป็นศนูย์ทนัตกรรมที่มีความพร้อมในการให้บริการทางทนัตกรรมในระดบัสงู และมีกลุม่ลกูค้าที่เข้ารับบริการใกล้เคียงกบั
ของกลุม่บริษัท ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าในระดบัท่ีมีรายได้ปานกลางคอ่นข้างสงูถึงกลุม่ลกูค้าในระดบัท่ีมีรายได้สงู เป็นกลุม่ที่ไม่
ค านงึถึงอตัราคา่บริการมากนกั แตม่ีความคาดหวงัจากการบริการคอ่นข้างสงูเพื่อให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

 
ผู้ประกอบการคลินิกทนัตกรรมให้ความส าคญัเร่ืองท าเลที่ตัง้คลินิกและค านึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถานบริการของผู้

เข้ารับบริการมากขึน้ โดยการเข้าไปตัง้คลนิิกทนัตกรรมตามห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ มากขึน้  หรือส าหรับผู้ประกอบการท่ีมีเงินทนุสงูก็
อาจจะ เลอืกท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพ สร้างเป็นอาคารแบบ stand alone เพื่อให้มีพืน้ท่ีให้บริการมากขึน้ มีห้องทนัตกรรมมากขึน้ มีที่
จอดรถเพื่อ อ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ เป็นต้น  นอกจากนีผู้้ประกอบหลายรายเร่ิมเร่งหากลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับการให้บริการ ผสมผสานไปกบัการน าเทคโนโลยีทนัสมยัของเคร่ืองมืออปุกรณ์มาใช้ ในขณะเดียวกนัก็มีการออกมาสร้างแบ
รนด์ให้มีความนา่สนใจ และเข้าถึงผู้ รับบริการให้มากขึน้ 

 
แนวโน้มอตุสาหกรรมในอนาคต 
ช่วง 3 - 5 ปี ที่ผ่านมา การให้บริการทางทนัตกรรมไม่ได้เป็นแค่เพียงการรักษาหรือดแูลสขุภาพช่องปากเท่านัน้ แตร่วมถึงการ

รักษา หรือให้บริการเพื่อความสวยงามเพิ่มมากขึน้ ทนัตกรรมเพื่อความสวยงามเป็นการน าวิธีการทางทนัตกรรมต่างๆ ในการช่วย
เสริมสร้างมุ่งเน้น ด้านการพฒันาความสวยงามของฟันและรอยยิม้ สร้างสรรค์ให้ฟันของผู้ เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตาม
ต้องการ ทัง้ขนาด รูปร่าง การเรียงตวั และสีของฟัน ดงันัน้ตลาดธุรกิจทนัตกรรมจึงมีบริการด้านนีเ้พิ่มขึน้อย่างมาก นอกจากนี ้   
ทนัตกรรมจดัฟันซึ่งเป็นการรักษาการเรียงฟันและการสบฟันท่ีผิดปกติ และช่วยเสริมบคุลกิภาพนัน้ได้รับความนิยมจากกลุ่มวยัรุ่น
และวยัท างานในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีต่อเนื่องต่อไปอีก ซึ่งยงัไม่มีการท าการตลาดด้านทันตกรรมสวยงามนีอ้ย่างเป็น
รูปธรรม จึงท าให้มีโอกาสที่จะขยายตลาดได้อีกมาก 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านทันตกรรมทั่วไปยังคงมีผู้ เข้ารับบริการอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้
ความส าคญั กบัสขุภาพช่องปากมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกลุม่คนที่มีรายได้อยู่ในระดบัปานกลางถึงสงู ซึ่งยินดีที่จะใช้จ่ายในสว่นของ
การรักษาหรือ ดแูลสขุภาพช่องปากของตนเอง จึงยงัคงมีคลนิิกทนัตกรรมที่ให้บริการด้านทนัตกรรมทัว่ไปเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แตก็่
ยังมีปัญหาใน เร่ืองการกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่เท่านัน้ นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามแผนพฒันา ระบบบริการสขุภาพช่องปาก (Oral Health Service Plan) ซึ่งจะมีหลกัประกนัสขุภาพเพื่อเป็นการลด
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อปุสรรคและ ภาระในการจ่ายคา่รักษาพยาบาลของประชาชน, โครงการผลติทนัตแพทย์เพิ่มปี ละ 200 คนเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อ
ช่วยลดภาวะการ ขาดแคลนทนัตแพทย์ ให้มีแนวโน้มที่ดีขึน้ และยงัคงมีปัญหาเร่ืองการกระจกุตวัในกรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้งั
มีการพฒันาระบบ บริการทนัตกรรมตัง้แต่ปี 2554 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทนัตกรรมและเพิ่มทนัตบุคลากรในระดบั
โรงพยาบาล เพื่อสง่เสริมสขุภาพให้แก่ต าบลทกุแหง่ 

จากการส ารวจของกระทรวงสาธารณสขุ จะพบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต้นิยมใช้บริการ    
ทนัตกรรมจากคลินิกเอกชนเป็นอนัดบัหนึ่ง สว่นภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือใช้บริการจากโรงพยาบาลชุมชน รองลงมาคือ 
คลินิกเอกชน ดงันัน้ กลุม่บริษัทซึ่งมีฐานการให้บริการหลกัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมี 2 สาขาที่จงัหวดัภเูก็ต (ภาคใต้) จึงมี
โอกาสที่จะขยายธุรกิจได้อีกในอนาคต 

 
13. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญ 

-ไม่มี- (จากคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลได้มีค าพากษายกฟ้องเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 
2560  และไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย ต่อมา ศาลจึงได้มีการออกหนงัสือรับรองว่า
คดีถึงที่สิน้สดุแล้ว ลงวนัที่ 9 สงิหาคม 2560) 

 
14. รายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 

-ไมม่ี- 
 

15. ความเห็นกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิลงทุนหมุนเวียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นี  ้บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่ง และเงินทุน

หมุนเวียนอีกส่วนหนึ่ง เพื่อซือ้ที่ดินดงักลา่วประมาณ 275 ล้านบาท ลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทนัตกรรมประมาณ 135 ล้านบาท 
และค่าอปุกรณ์เคร่ืองมือ ประมาณ 40 ล้านบาท ทัง้นี ้การพิจารณาเร่ืองเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของผู้
มีอ านาจอนุมัติของสถาบันการเงิน ประกอบกับยังไม่มีข้อระบุเง่ือนไขใดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น 
(ข้อจ ากดัการจ่ายปันผล) อีกทัง้ ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีผลการด าเนินงานท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทกุปี  ดงันัน้ บริษัท
จึงมีความพอเพียงของเงินทนุหมนุเวียนในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

 
16. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงัตามความสามารถและข้อมลูที่มี และ
ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนีถู้กต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดใน
สาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัซึง่ควรแจ้ง 

 
17. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

-ไมม่ี- 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 
เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ......................................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.....................................................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.............................หุน้ และออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 
(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต  าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
2/2560 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1  ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
               กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

                                                       ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                            (...............................................................)    

           ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                            (................................................................)    

หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 
เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ......................................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.....................................................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.............................หุน้ และออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 
(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต  าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
2/2560 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1  ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  รับรอง  ไม่รับรอง งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 
    วาระท่ี 3               เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเพ่ิมทุน 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน 

กรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  
 ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560  ในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2560  เวลา  9.30 น.  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์              
หอ้งพาราโนม่า 1 ชั้น 14  เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 วาระท่ี เร่ือง  
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
  วาระท่ี เร่ือง  
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                                        เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

  
  วาระท่ี เร่ือง  
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

  วาระท่ี เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 
      ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
                   เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
                       ช่ือกรรมการ................................................................................................................... 
                   เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
            ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. 
                   เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5 ) พ.ศ. 2550 
                                                                              .......................................  
                                                                                       เขียนท่ี........................................................ 
                                                                              วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ขา้พเจา้..........................................................................................................................................................................................
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี......................................ถนน................................................ต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.....................................................
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม............................................หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
     อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต  าบล/แขวง.................................................. 
     อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... หรือ 
(2) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
     อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.................................................. 

อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
2/2560 ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1  ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
                หุน้บุริมสิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
 วาระท่ี 1  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

           รับรอง.....................เสียง    ไม่รับรอง.....................เสียง    งดออกเสียง...............เสียง 
 

  วาระท่ี 2  เร่ือง อนุมติัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย.....................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
 
 วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุน 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย.....................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
 
       วาระท่ี 4              เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย..................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง  งดออกเสียง.............เสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

                      
                                            ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                    (.....................................................) 
                                             ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                (....................................................) 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560  ในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2560  เวลา  9.30 น.  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์              
หอ้งพาราโนม่า 1 ชั้น 14  เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
   วาระท่ี...........................เร่ือง........................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
 
   วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
 
   วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
 
   วาระท่ี...........................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................................. 
  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ - นามสกลุ  : นายไพโรจน์  เจตนชยั 

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 49  ปี 

ท่ีอยู ่   : 730/18  ซอยสุขมุวทิ 101 แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์   

สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

 

 

ช่ือ - นามสกลุ  : นายประพนัธ์  พิชยัวฒัน์โกมล 

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 46  ปี 

ท่ีอยู ่   : 88/153  ตรอกวิง่ววั 101 แขวงบางคอ้ 

    เขตจอมทอง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  Financial Service, University of New South Wales 

    ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ    

 

 

ช่ือ - นามสกลุ  : นายวบูิลย ์ พจนาลยั 

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 41  ปี 

ท่ีอยู ่   : 268  ซอยพฒันาการ 20  แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

    ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ 
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