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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และเป้าหมาย

1)	วิสัยทัศน์	(VISION)

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำทำงธุรกิจทันตสุขภำพของ

ประเทศไทย

2)	พันธกิจ	(MISSION)

บริษัทฯ ภำยใต้กำรให้บริกำรทันตกรรมของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม จะให้บริกำรทำงทันตกรรมด้วย

คุณภำพตำมหลักวิชำชีพ และมำตรฐำนบริกำร โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้สโลแกน “เราสร้างรอยยิ้ม	 เพื่อบ่งบอกความเป็นคุณ” โดยให้ควำมส�ำคัญใน 

กำรด�ำเนินงำนและกำรส่งมอบคุณค่ำส�ำคัญ (VALUES)  ให้แก่ลูกค้ำ ได้แก่ 

• “Smile Quality”  หมำยถึง มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ได้คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล ด้วยกำรเลือกใช้เทคโนโลยี

ทำงทนัตกรรมทีส่ำกลยอมรบัและมมีำตรฐำนสูง ด้วยทนัตแพทย์ผู้ทรงคณุวฒุแิละเชีย่วชำญเฉพำะด้ำนทีห่ลำกหลำย 

สำขำ ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

• “Smile Price”  หมำยถึง กำรก�ำหนดรำคำค่ำบริกำรท่ีชัดเจนและเหมำะสมต่อกำรให้บริกำร ตรวจสอบได้  

รวมถึงรูปแบบกำรบริกำรที่น�ำเสนอลูกค้ำ (Packages) เป็นสิ่งที่คุ้มค่ำ

• “Smile Services”  หมำยถึง กระบวนกำรดูแลรักษำทำงทันตกรรมมีควำมสะอำดปรำศจำกเชื้ออย่ำงเชื่อถือได้ 

และกระบวนกำรดูแลลูกค้ำทั่วไปเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตร

3)	เป้าหมาย	

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลำ 1 - 3 ปีข้ำงหน้ำคือ 

• ให้มีกำรเติบโตทำงด้ำนผลประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง; 

• ควบคุมและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร;

• บริกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน;

• เพิ่มฐำนลูกค้ำใหม่ โดยใช้ช่องทำงกำรตลำด เช่น Website, Social media ต่ำงๆ เป็นต้น;

• รักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน โดยพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
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2.	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ประวัติความเป็นมา

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2548 กลุ่มนำยพรศักดิ์ ตันตำปกุล ได้ก่อตั้งบริษัท บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล 

เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“BIDC”) ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 21 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำทเพื่อประกอบธุรกิจเป็นคลินิก 

ทันตกรรมครบวงจร โดยสำขำแรกคือที่พหลโยธิน ใช้ชื่อว่ำ Bangkok Dental Home ในปี 2549 เปิดอีก 2 สำขำ ได้แก่ 

สำขำสยำมสแควร์ใช้ชื่อว่ำ Bangkok Dental Group และสำขำรัชดำภิเษก ชื่อ Bangkok International Dental Center 

หรือ BIDC ต่อมำกลุ่มนำยพรศักดิ์ ตันตำปกุลได้ก่อตั้ง “บริษัท	 กรุงเทพทันตแพทย์	 จ�ากัด” เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2551  

ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงทันตกรรมทั่วไป แต่ ณ ขณะนั้นยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจใดๆ 

ต่อมำเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2555 บริษัท กรุงเทพทันตแพทย์ จ�ำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้ำนบำท และเปลี่ยนชื่อ

เป็น บริษัท	เดนทัล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(“บริษัทฯ”) โดยในปีเดียวกันได้ซื้อสินทรัพย์สำขำพหลโยธินและสำขำสยำมสแควร์

จำก BIDC แล้วใช้ชื่อทำงกำรค้ำเป็น Smile Signature แทน ส่วน BIDC ยังคงมีสำขำที่เหลือสำขำเดียวคือ ที่รัชดำภิเษก  

ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน 

 บริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 บริษัท ฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบและ

พัฒนำกำรให้บริกำรในรูปศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมที่ให้บริกำรทำงทันตกรรมทั่วไปและเฉพำะด้ำนโดย

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ และบริษัทฯ ได้มีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง

 คลนิกิทนัตกรรมของกลุม่บรษิทั (บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย) ประกอบด้วยทมีทนัตแพทย์ผู้เชีย่วชำญมำกกว่ำ 100 ท่ำน  

มห้ีองรกัษำทันตกรรมมำกกว่ำ 70 ห้องทนัตกรรม มเีครือ่งเอก็ซเรย์ดจิติอลอันทนัสมยัทกุสำขำ และมทีีมงำนทีไ่ด้รบักำรอบรม 

ให้มมีำตรฐำนกำรให้บรกิำรเป็นอย่ำงด ี เพือ่ให้กำรบรกิำรทีส่ภุำพ เป็นกนัเอง รวมทัง้ได้ท�ำกำรจดัเตรยีมเทคโนโลยทีำงทนัตกรรม 

และเครื่องมือทันตกรรมท่ีทันสมัยไว้ให้บริกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำรำกฟันเทียม กำรจัดฟันแบบเร่งด่วน กำรฟอกสีฟัน  

เทคนิคใหม่ล่ำสุดจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรครอบฟันรุ่นใหม่เพื่อป้องกันเหงือกด�ำ และกำรท�ำครอบฟันเซรำมิกวีเนียร์ 

เป็นต้น โดยค�ำนึงถึงควำมสะอำด ปลอดเช้ือ ควำมปลอดภัย และมุ่งเน้นคุณภำพ ภำยใต้สโลแกน “เราสร้างรอยย้ิม	 

เพื่อบ่งบอกความเป็นคุณ” นอกจำกนี้คลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008  

ด้ำนกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมเต็มระบบ ได้แก่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC และศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์รัชดำภิเษก 

นอกจำกนี้ศูนย์ทันตกรรม BIDC ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI Accreditation จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ  

100 ล้ำนบำท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วเท่ำกับ 70 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 140 ล้ำนหุ้น  

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ต่อมำเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น รำคำหุ้นละ 0.50 บำท ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งสิ้น 75 ล้ำนบำท แบ่งเป็น

หุ้นสำมัญ 150 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และมีส่วนทุนจดทะเบียนที่รอกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปอีก

เท่ำกับ 25 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
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 บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 มีนำคม 2560 ท�ำให้ทุน

จดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ำกับ 100 ล้ำนบำท และเข้ำท�ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ MAI  

(1st Trading Day) เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมทั้งหมด 13 สำขำ  

โดยด�ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ

• “ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์” หรือ “BIDC” จ�ำนวน 1 สำขำที่ส�ำนักงำนใหญ่

รัชดำภิเษก;

• “เดนทัล ซิกเนเจอร์” (“Dental Signature”) จ�ำนวน 4 สำขำ ได้แก่ สำขำภูเก็ต, สำขำพำรำกอน, สำขำเซ็นทรัล

เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ สำขำเอ็มควอเทียร์

• “สไมล์ ซิกเนเจอร์” (“Smile Signature”) จ�ำนวน 8 สำขำ ได้แก่ สำขำรัชดำภิเษก 19,สำขำสยำมสแควร์, 

สำขำรำมอินทรำ, สำขำพหลโยธิน, สำขำซีคอนศรีนครินทร์, สำขำเซ็นทรัลเวสต์เกต, สำขำภูเก็ต และสำขำ

เซ็นทรัลพลำซ่ำปิ่นเกล้ำ

 นอกจำกสำขำทีด่�ำเนนิกำรในปัจจบัุน บรษัิทฯ ยงัคงมองหำโอกำสในกำรขยำยสำขำผ่ำนกำรเปิดสำขำเอง และ/หรอื 

กำรรวมกิจกำร เพื่อให้สำมำรถครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรทั้งในกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัดที่มีศักยภำพสูง 

พัฒนาการที่ส�าคัญ

 พฒันำกำรทีส่�ำคญัของกลุม่บรษิทัเกีย่วกับกำรเปลีย่นแปลงอ�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัฯ และลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 

นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ปี 2548  - กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ (นำยพรศักดิ์ ตันตำปกุล) ก่อตั้งบริษัท บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล 

เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BIDC) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำร 

ทำงทันตกรรม สำขำแรกคือ สำขำพหลโยธิน

ปี 2549 - BIDC มีสำขำเพิ่มอีก 2 สำขำได้แก่ สำขำสยำมสแควร์ และสำขำรัชดำภิเษก (ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ปัจจุบัน)

ปี 2550 - ปี 2550 กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ (นำยพรศักดิ์ ตันตำปกุล) ก่อตั้งบริษัท โรงพยำบำลทันตกรรม

กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (BIDH) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ 

โรงพยำบำลทนัตกรรมครบวงจร ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำล คำดว่ำ 

จะแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริกำรได้ภำยในต้นปี 2562

ปี 2551 - บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงทันตกรรม ภำยใต้ชื่อ บริษัท 

กรุงเทพทันตแพทย์ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้ำนบำท โดยส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 

1701/12 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร แต่ขณะนัน้ยงัไม่ได้ด�ำเนนิกำร

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ปี 2555 - บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท	เดนทัล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด” และจดทะเบียนชื่อ

ที่ใช้ในกำรประกอบพำณิชยกิจ “สไมล์ซิกเนเจอร์” (“Smile Signature”) 

 - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้ำนบำท และซ้ือสินทรัพย์สำขำพหลโยธินและสำขำ

สยำมสแควร์จำก BIDC มำด�ำเนินกำรต่อ ภำยใต้ชื่อ “สไมล์ซิกเนเจอร์”

 - BIDC และกลุ่มนำยพรศักดิ์เข้ำซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจกำรของบริษัท ไบรท์สไมล์ ไวเท็นนิ่ง สปำ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“BS”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรฟอกฟันขำวโดยใช้สปำทันตกรรมจำก

สหรัฐอเมริกำและมีทุนจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ BIDC ลงทุนซื้อหุ้นในส่วนที่ 

BIDC ถือที่ร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด ที่รำคำพำร์เท่ำกับ 18 ล้ำนบำท กำรซื้อหุ้นกิจกำรดังกล่ำว

เป็นกำรซื้อจำกผู้ถือหุ้นเดิมของ BS ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทแต่อย่ำงใด และเพื่อ

เป็นกำรขยำยบริกำรด้ำนกำรฟอกฟันขำวของกลุ่มบริษัท

 - BIDC ได้ใบรับรองกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมจำก Joint Commission 

International หรือ JCI Accreditation ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนระดบัสำกลทำงด้ำนกำรให้บรกิำร 

ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบริหำรองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกำ

ปี 2556 - บริษัทฯ มีสำขำเพิ่มอีก 2 สำขำ ได้แก่ สไมล์ซิกเนเจอร์คลินิกทันตกรรม สำขำรำมอินทรำ และ

ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์รัชดำภิเษก (รัชดำภิเษก 19) 

ปี 2557 - ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดำภิเษก ของบริษัทฯ  และศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรอง

คุณภำพ ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมจำก Intertek Certification Limited

 - บริษัทฯ มีสำขำเพิ่มขึ้นอีก 3 สำขำ ได้แก่ คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ สำขำซีคอนสแควร์

ศรีนครินทร์, คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ สำขำสยำมพำรำกอน (เดิมคือ สปำทันตกรรม 

ไบรท์สไมล์ ไวเท็นนิ่ง สปำ (BS) ของ BIDC; บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ BS แล้วปรับปรุง 

เพิ่มเติมเป็นคลินิกทันตกรรม) และคลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัลซิก เนเจอร์ 

 - ปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ เข้ำถือหุ้น BIDC และ BIDH ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 และ 

99.8 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ BIDC และ BIDH จำกกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่รำคำพำร์ 

ปี 2558 - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้ำนบำท 

 - บรษัิทฯ มสีำขำเพิม่ขึน้อกี 3 สำขำ ได้แก่ คลนิกิทนัตกรรม ภเูกต็ สไมล์ซิกเนเจอร์, คลนิกิทันตกรรม 

สไมล์ซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัลเวสต์เกต, และคลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัล

เฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

 - จัดตั้ง บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DAT) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพื่อ

ประกอบธุรกิจให้บริกำรงำนแล็บทันตกรรมภำยในกลุ่มบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน DAT 

ร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียน

 - BIDC ขำยหุ้นที่ถือใน BS ให้แก่กลุ่มนำยพรศักดิ์ที่รำคำ 19.90 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับมูลค่ำ 

ตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 57 (มูลค่ำตำมบัญชีตำมสัดส่วนที่ BIDC ถือเท่ำกับ 19.73 ล้ำนบำท) ทั้งนี้  

BS ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรและช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎำคม 2559

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ปี 2559 - บริษัทฯ มีสำขำเพิ่มขึ้นอีก 1 สำขำ ได้แก่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ

ปิ่นเกล้ำ 

 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น

สำมัญของบริษัทฯ จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

พร้อมทั้งมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเสนอขำยต่อ 

ผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท และเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 25 ล้ำนบำท 

โดยออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนอีกจ�ำนวน 60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เป็นกำร 

เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น และเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  

50 ล้ำนหุ้น พร้อมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 100 ล้ำนบำท 

 - บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชน โดยใช้ชื่อว่ำ “บริษัท	เดนทัล	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)” เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 

 - บริษัทฯ เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมเมื่อวันท่ี 20 มิถุนำยน 2559 ท�ำให ้

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ำกับ 75 ล้ำนบำท

ปี 2560 - บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 มีนำคม 

2560 ท�ำให้ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ำกับ 100 ล้ำนบำท

 - บริษัทฯ เข้ำท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ MAI (1st Trading Day) เมื่อวันที่  

3 เมษำยน 2560

 - บริษัทฯ มีสำขำเพิ่มขึ้นอีก 1 สำขำ ได้แก่ คลินิกทันตกรรม เดนทัลซิกเนเจอร์ สำขำเอ็มควอเทียร์

 - ปัจจุบนักลุม่บรษิทัมศีนูย์ทันตกรรมและคลนิกิทันตกรรมท้ังหมด 13  สำขำ แบ่งเป็นกำรด�ำเนนิกำร 

ภำยใต้ “BIDC” 1 สำขำ, “สไมล์ซิกเนเจอร์” 8 สำขำ และ “เดนทัล ซิกเนเจอร์” 4 สำขำ

 - ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 มีมติอนุมัติ

กำรเข้ำท�ำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในกำรซื้อที่ดิน และ ลงทุนก่อสร้ำงโรงพยำบำล

ทันตกรรม เป็นอำคำร 7 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องทันตกรรม จ�ำนวน 33 ห้อง 

ห้องผ่ำตดั จ�ำนวน 1 ห้อง และ ห้องพักฟ้ืน จ�ำนวน 2 ห้อง รวมมลูค่ำทัง้โครงกำรไม่เกนิ 450 ล้ำนบำท

 - BIDH เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท เป็นทุนช�ำระแล้ว 180 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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 บริษัท บำงกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“BIDC”) ท�ำธุรกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ให้บริกำร 

ด้ำนทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงหลำยสำขำ ให้บริกำรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

และได้มำตรฐำนระดับสำกล ปัจจุบัน BIDC มี 1 สำขำ คือ ศูนย์ทันตกรรมบำงกอกอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok  

International Dental Center, “BIDC”) ตั้งอยู่บนถนนรัชดำภิเษก

 บริษัท โรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“BIDH”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำล

ทันตกรรมที่ให้บริกำรด้ำนทันตกรรมโดยเป็นสถำนพยำบำลที่สำมำรถรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ก่อสร้ำงโรงพยำบำล คำดว่ำจะแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริกำรได้ภำยในต้นปี 2562 ภำยหลังโรงพยำบำลเปิดให้บริกำร  

จะช่วยเพิ่มศักยภำพและคุณภำพในกำรให้บริกำรในทุกๆ ด้ำนเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย

 บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“DAT”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนแล็บทันตกรรม โดย 

ในเบ้ืองต้นให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรมประดษิฐ์ทีท่�ำจำกกำรวสัดุประเภทเซรำมคิ เช่น กำรท�ำฟันเทยีม ครอบฟัน และสะพำนฟัน  

เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเป็นกำรลดต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำยด้ำนแล็บทันตกรรม ปัจจุบัน DAT มีแล็บทันตกรรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริกำรด้ำนแล็บทันตกรรมให้กับ

สำขำที่ภูเก็ต 2 สำขำ และมีแล็บทันตกรรมที่ชั้น 7 ของอำคำรศูนย์ทันตกรรม BIDC อีกหนึ่งแห่ง (เปิดให้บริกำรเมื่อเดือน

กรกฎำคม 2559) เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับสำขำต่ำงๆ ที่กรุงเทพฯ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรให้บริกำรทำงทันตกรรม

จะต้องใช้บริกำรแล็บทันตกรรมเป็นจ�ำนวนมำก กำรให้บริกำรโดย DAT จึงยังไม่เพียงพอส�ำหรับควำมต้องกำรของทุกสำขำ 

ดังนั้นในช่วงระยะสั้นนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้บริกำรแล็บทันตกรรมอื่นต่อไป ปัจจุบันในปี 2560 DAT 

สำมำรถให้บรกิำรแลบ็ทนัตกรรมแก่กลุม่บรษัิทได้ประมำณร้อยละ 10.00 ของค่ำใช้จ่ำยแลบ็ทนัตกรรมทัง้หมดของกลุ่มบรษัิท  

ทัง้น้ีในปี 2559 DAT มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรแล็บทนัตกรรมให้กบัคลนิกิทีอ่ยูน่อกกลุม่บรษิทั เน่ืองจำกมีทันตแพทย์บำงคน 

สั่งท�ำแล็บทันตกรรมมำที่ DAT จำกคลินิกอื่น ส่วนรำยได้จำกคลินิกนอกกลุ่มบริษัทเป็นเพียงส่วนน้อยมำก โดยในปี 2560 

คิดเป็นประมำณร้อยละ 4.52 ของรำยได้ทั้งหมดของ DAT เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตมีกำรขยำยในส่วน 

3.	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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แล็บทันตกรรมของ DAT และสำมำรถให้บริกำรสนับสนุนภำยในกลุ่มได้ครบถ้วนแล้ว และยังมีศักยภำพเพียงพอก็จะสำมำรถ

รับงำนแล็บทันตกรรมของผู้ประกอบกำรคลินิกทันตกรรมรำยอื่นได้อีกด้วย นอกเหนือจำกธุรกิจข้ำงต้น DAT ยังมองหำ

โอกำสทำงธุรกิจในกำรเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำทันตกรรมในอนำคตด้วย

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

 หน่วยงำนสนบัสนนุส่วนกลำงจะรวมศนูย์ทีบ่รษิทัฯ โดยบรษิทัย่อยต้องใช้บรกิำรงำนสนบัสนนุของบรษิทัฯ (Outsourcing)  

ได้แก่ งำนด้ำนบัญชี ระบบบัญชีกำรเงิน ต้นทุน วำงแผนและงบประมำณ

 ส่วนบริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“DAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะด�ำเนินงำนเสมือนหน่วยธุรกิจเพื่อ

สนับสนุนส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงำนหลักของ DAT คือ ส่วนงำนแล็บทันตกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัท

 ทั้งนี้ กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยต้องเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนดโดยบริษัทฯ

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงทันตกรรมแบบครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริกำรทำงทันตกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ มีมำตรฐำนกำรรักษำในระดับสูง และ

มุ่งเน้นกำรเอำใจใส่ต่อผู้เข้ำรับบริกำร ในรูปแบบศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม  ภำยใต้แบรนด์ “BIDC”, “Dental 

Signature” และ “Smile Signature” 

 ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญแต่ละสำขำ มีทีมงำน 

ที่ได้รับกำรอบรมให้มีมำตรฐำนในกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี เน้นกำรให้บริกำรที่สุภำพเป็นกันเอง พร้อมด้วยเทคโนโลยีและ

วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและทันสมัย กลุ่มบริษัทให้บริกำรทำงทันตกรรมแบบทั่วไป ทันตกรรมเพื่อควำมงำม ทันตกรรม

รำกฟันเทยีม ทันตกรรมประดษิฐ์ ทนัตกรรมจัดฟัน นอกจำกนียั้งมส่ีวนศลัยกรรมช่องปำก รกัษำรำกฟัน และรกัษำโรคเหงือก

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทมีทั้งหมด 13 สำขำ เป็นศูนย์ทันตกรรมจ�ำนวน 2 สำขำ และคลินิกทันตกรรม

จ�ำนวน 11 สำขำ ดังต่อไปนี้

ศูนย์ทันตกรรม 1) ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ รัชดำภิเษก ซ.19

2) ศูนย์ทันตกรรม บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) 

คลินิกทันตกรรม 1) คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ 

2) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ สำขำสยำมพำรำกอน

3) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์  สำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

4) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำสยำมสแควร์

5) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำซีคอนสแควร์* 

6) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำรำมอินทรำ

7) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำพหลโยธิน

8) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต

9) คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ 

10) คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำปิ่นเกล้ำ

11) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ สำขำเอ็มควอเทียร์

หมำยเหต ุ: * สาขาซีคอนสแควร์ย้ายจากพืน้ท่ีเช่าเดิมเนือ่งจากทางศูนย์การค้าขอคนืพืน้ทีเ่ช่าเพือ่ปรบัปรงุเป็นทางเข้าอาคารจอดรถ จงึย้าย 

ไปยังพื้นที่เช่าใหม่ ชั้นเดิม ภายในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ มีการปิดการให้บริการเพื่อปรับปรุงตกแต่งภายใน ตั้งแต่ 15 - 31 

มกราคม 2560 และเปิดให้บริการในพื้นที่เช่าใหม่ตั้งแต่วันที่  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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1.	โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

 โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัท งวดปี 2558 – 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

2558 2559 2560

ลบ. ลบ. ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ

รายได้จากการบริการ 411.92 98.41 438.70 98.25 458.04 97.83

- ทันตกรรมทั่วไป 131.18 31.34 137.47 30.79 119.44 25.51

- ทันตกรรมเพื่อควำมงำม 183.00 43.72 201.16 45.05 235.10 50.21

- กำรท�ำรำกฟันเทียม 97.74 23.35 99.99 22.39 103.31 22.07

- แล็บทันตกรรม - - 0.07 0.02 0.19 0.04

รายได้จากการขาย 2.77 0.66 2.64 0.59 1.59 0.34

รายได้อื่น 3.87 0.92 5.18 1.16 8.56 1.83

รวมรายได้ 418.56 100.00 446.52 100.00 468.19 100.00

 รำยได้รวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรม โดยจ�ำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  

ตำมกำรรกัษำ ก) กำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรมท่ัวไป ได้แก่ กำรตรวจสภำพช่องปำกและฟัน กำรขูดหนิปนู กำรอดุฟัน ถอนฟัน  

และกำรรักษำโรคเหงือก เป็นต้น; ข) กำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรมเพื่อควำมสวยงำม ได้แก่ กำรจัดฟัน กำรครอบฟัน  

กำรเคลือบฟัน กำรฟอกสีฟัน เป็นต้น และ ค) กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำทำงทันตกรรมรำกฟันเทียม, 2) รำยได้จำก 

กำรขำย ได้แก่ สินค้ำทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพช่องปำกและฟัน เช่น ยำสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน เป็นต้น และ 

3) รำยได้อื่น ได้แก่ รำยได้ค่ำเช่ำ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนทันตกรรมแบบครบวงจร โดยแบ่งประเภทกำรให้บริกำรหรือ

กำรรักษำเป็นดังนี้

1)	ทันตกรรมแบบทั่วไป	(Dental	Diagnosis	&	General	Dentistry)

หมำยถึง กำรตรวจสภำพช่องปำกและฟัน กำรท�ำควำมสะอำดและกำรรักษำสภำพเหงือกและฟัน เพื่อให้ม ี

สุขอนำมัยที่ดีและสำมำรถมีอำยุกำรใช้งำนได้ในระยะยำว ประกอบไปด้วย กำรตรวจวินิจฉัยโรคทำงทันตกรรม, กำรถ่ำย

เอกซเรย์, กำรให้ค�ำปรึกษำและวำงแผนกำรรักษำ กำรขูดหินปูนและขัดฟัน และกำรอุดฟันและกำรเปลี่ยนวัสดุอุดเก่ำ

2)	ทันตกรรมรากฟันเทียม	(Dental	Implants)

ได้แก่ กำรปลูกรำกฟันเทียม กำรปลูกรำกฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภำยในหนึ่งวัน 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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3)	ทันตกรรมเพื่อความงาม	(Cosmetic	Dentistry)	

เป็นกำรน�ำวิธีกำรทำงทันตกรรมต่ำงๆ ในกำรช่วยเสริมสร้ำงกำรพัฒนำควำมสวยงำมของฟันและรอยยิ้ม ได้แก่ 

กำรฟอกสีฟัน กำรเคลือบผิวฟัน กำรครอบฟัน กำรท�ำสะพำนฟัน กำรตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซิ่นสีเหมือนฟัน

4)	การรักษารากฟัน	(Endodontic	Dentistry)

กำรรักษำรำกฟัน โดยใช้กล้องไมโครสโคปท่ีสำมำรถขยำยได้ถงึ 5 เท่ำท�ำให้เพ่ิมศกัยภำพกำรมองเหน็อย่ำงชัดเจน  

เหน็ควำมลกึและช่องแคบของรำกฟันได้ดขีึน้ท�ำให้กำรรกัษำรำกฟันมปีระสิทธภิำพสงูสดุ และปลอดภัย ช่วยในกำรรักษำรำกฟัน

5)	ศัลยกรรมช่องปาก	(Oral	Surgery)

เป็นวิธีกำรรักษำทำงทันตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรผ่ำตัด ได้แก่ กำรผ่ำฟันคุด กำรถอนฟัน กำรผ่ำตัดเพื่อ 

ปลูกถ่ำยกระดูก กำรผ่ำตัดเพื่อฝังรำกฟันเทียมไททำเนียม และกำรผ่ำตัดเหงือกก่อนเข้ำรับกำรรักษำทำงทันตกรรมประดิษฐ์ 

เป็นต้น

6)	การรักษาโรคเหงือก	(Periodontics	Dentistry)

รักษำโดยปริทันตแพทย์ ที่จะมุ่งเน้นกำรรักษำโรคปริทันต์หรือโรคเหงือก เช่น เหงือกอักเสบ โรคเยื่อหุ้มฟัน

อักเสบ รวมถึงกำรท�ำศัลยกรรมเหงือกและกำรปลูกถ่ำยเหงือก เป็นต้น

7)	ทันตกรรมประดิษฐ์	(Prosthodontic	Dentistry)

เป็นศำสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหำฟันที่เปรำะบำงหรือแตกหัก ได้แก่ กำรท�ำ

ครอบฟัน กำรท�ำสะพำนฟัน และกำรท�ำฟันปลอมแบบถอดได้ 

8)	ทันตกรรมจัดฟัน	(Orthodontic	Dentistry)

เป็นกำรจัดกำรเรียงตัวของฟันที่เรียงอย่ำงไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันเก ภำวะสบลึกหรือกำรสบฟันหน้ำไม่สนิท 

ขำกรรไกรยื่น หรือมีช่องว่ำงระหว่ำงฟัน เป็นต้น กำรดัดฟันมีแบบโลหะธรรมดำ, แบบสีเหมือนฟัน, แบบถอดออกได ้

ไม่เห็นเครื่องมือ, แบบไม่เห็นเครื่องมือ และเครื่องมือคงสภำพฟัน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทให้บริกำรด้ำนทันตกรรมผ่ำนสำขำทั้งหมด 13 สำขำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

สาขา โดย
ปีที่เปิดให้

บริการ

จ�านวนห้องทันตกรรม

ที่เปิดให้บริการ (ห้อง)

จ�านวนทันตแพทย์2/ 

(คน)

1 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ 

สำขำพหลโยธิน

บริษัทฯ 25481/ 4 15

2 ศูนย์ทันตกรรม BIDC BIDC 2549 21 51

3 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ 

สำขำสยำมสแควร์

บริษัทฯ 25491/ 6 24

4 ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์

รัชดำภิเษก

บริษัทฯ 2556 5 19

5 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ 

สำขำรำมอินทรำ

บริษัทฯ 2556 3 19
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สาขา โดย
ปีที่เปิด

ให้บริการ

จ�านวนห้องทันตกรรม

ที่เปิดให้บริการ (ห้อง)

จ�านวนทันตแพทย์2/ 

(คน)

6 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ 

สำขำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

บริษัทฯ 2557 3 10

7 คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต  

เดนทัลซิกเนเจอร์ 

บริษัทฯ 2557 8 15

8 คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ 

สำขำสยำมพำรำกอน

บริษัทฯ 2557 5 26

9 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ 

สำขำเซ็นทรัลเวสต์เกต

บริษัทฯ 2558 3 17

10 คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต  

สไมล์ซิกเนเจอร์ 

บริษัทฯ 2558 4 9

11 คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์ 

สำขำเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์

บริษัทฯ 2558 3 23

12 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ 

สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ

บริษัทฯ 2559 2 17

13 คลินิกทันตกรรมเดนทัลซิกเนเจอร์  

สำขำเอ็มควอเทียร์

บริษัทฯ 2560 4 20

หมำยเหต ุ: 1/ เปิดให้บริการภายใต้การบริหารงานของ BIDC มาก่อนและเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2555 

 2/ จ�านวนทนัตแพทย์รวมทัง้หมดของกลุ่มบริษัทจะไม่เท่ากบัจ�านวนทนัตแพทย์แต่ละสาขารวมกนั เนือ่งจากมทีนัตแพทย์บางส่วน  

ที่ท�าการรักษามากกว่าหนึ่งสาขา

 กลุม่บรษิทัแบ่งศูนย์ทนัตกรรมและคลนิิกทนัตกรรมออกเป็น 3 กลุม่ ซึง่ใช้แบรนด์ท่ีต่ำงกนั โดยมีเกณฑ์ในกำรจัดกลุ่ม 

ดังต่อไปนี้

แบรนด์ บริการ กลุ่มลูกค้า อัตราค่าบริการ สถานที่

BIDC - ให้บรกิำรทีค่รบวงจร พร้อมทนัตแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

- วัสดุ, อุปกรณ์ทันสมัยคุณภำพดี

- เทยีบเท่ำศนูย์ทนัตกรรมของโรงพยำบำล 

ชั้นน�ำ

- ได้มำตรฐำน JCI จำก สหรัฐอเมริกำ

- กลุ่มรำยได้ระดบั สูง

- ลูกค้ำต่ำงประเทศ

- เทียบเท่ำศูนย์ 

ทันตกรรมของ 

โรงพยำบำลชั้นน�ำ

- เป็นอำคำรขนำดใหญ่ 

มีสถำนที่เฉพำะของ

ตนเอง

Dental Signature - ให้บรกิำรทีค่รบวงจรพร้อมทนัตแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

- วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภำพดี

- กำรให้บรกิำรในคณุภำพเดยีวกับ BIDC

- กลุ่มรำยได้ระดับ 

ปำนกลำงถึงสูง

- ใกล้เคียงศูนย์ทันต

กรรมของโรง

พยำบำลชั้นน�ำ

- ตั้งในห้ำงสรรพ สินค้ำ

ชั้นน�ำ

- อำคำรที่อยู่ในท�ำเลที่มี

ศักยภำพ
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แบรนด์ บริการ กลุ่มลูกค้า อัตราค่าบริการ สถานที่

Smile Signature ศูนย์ทันตกรรม

- ให้บรกิำรทีค่รบวงจร พร้อมทนัตแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

- วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภำพดี

- ได้ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน 

ISO 9001:2008

- กลุ่มรำยได้ระดับ 

ปำนกลำงถึงสูง

- อยู่ในระดับ 

ใกล้เคียงกับศูนย์

ทันตกรรมทั่วไป

- เป็นอำคำรสถำนที่

เฉพำะของตนเอง

- เดินทำงได้สะดวก 

ใกล้ระบบขนส่ง

สำธำรณะ

คลินิกทันตกรรม

- ให้บริกำรด้ำนทันตกรรมครบวงจร

โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

- วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยคุณภำพดี

- กลุ่มรำยได้ระดับ 

ปำนกลำง

- อยู่ในระดับสูงกว่ำ

คลินิกทันตกรรม

ทั่วไป

- ตั้งในห้ำงสรรพ สินค้ำ

- อำคำรที่อยู่ในท�ำเลที่มี

ศักยภำพย่ำนชุมชน

3.	การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

 บริษัทฯ มีกลยุทธ์กำรแข่งขันในกำรให้บริกำรทำงทันตกรรม โดยเน้นคุณภำพในกำรให้บริกำรเป็นหลัก ได้แก่

1) กำรให้บริกำรทำงทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กลุ่มบริษัทจะคัดเลือกเฉพำะทันตแพทย ์

ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรแต่ละด้ำน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถให้บริกำรแก ่

ผู้เข้ำรับบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจต่อผู้เข้ำรับบริกำร ทีมทันตแพทย์และทันตแพทย์

เฉพำะทำงของกลุ่มบริษัทต่ำงส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

2) เน้นกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมแบบครบวงจร คือ สำมำรถให้บริกำรทำงทันตกรรมได้อย่ำงครบถ้วนตำม

ควำมต้องกำรของผูเ้ข้ำรบับรกิำร และเลอืกใช้เทคโนโลยใีนกำรให้บรกิำรทีม่คีวำมทนัสมยัเป็นทีย่อมรบัในระดบั 

สำกลและยังอยู่ในระดับรำคำที่เหมำะสม 

3) เลอืกใช้วสัดุอุปกรณ์ทีมี่ควำมปลอดภยั และทนัสมัย เพ่ือเพิม่ประสทิธภิำพ ควำมสะดวกและควำมรวดเรว็ให้กับ 

ทมีทนัตแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญในกำรรกัษำ และให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคมุคุณภำพ โดยเฉพำะด้ำนกำรท�ำควำมสะอำด 

และฆ่ำเชื้อเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้น ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด 

4) เน้นกำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรมเท่ำกับระดับสำกล โดยดูได้จำกกำรที่บริษัทในกลุ่มได้รับรำงวัลหรือใบรับรอง

ต่ำงๆ อำทิเช่น 

• ในปี 2553 BIDC ได้รับรำงวัล Outstanding 

Quality, Customer Focus & Branding 

จำก Bai Po Business Awards 2010 โดย

สถำบันศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ซึ่งเป็นรำงวัลท่ีให้ควำมส�ำคัญในด้ำนกำร

บรหิำรจดักำรด้ำนบรกิำรท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจ 

ให้กับลูกค้ำ และในปีเดียวกัน ยังได้รับรำงวัล 

Thailand Prime Minister’s Export 

Award 2010
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• ปี 2555 ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

กำรให้บรกิำรทำงทนัตกรรมจำก Joint Commission International  

หรอื JCI Accreditation ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนระดับสำกลทำงด้ำน 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรบริหำรองค์กรของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยศนูย์ทนัตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทนัตกรรม 

แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI และเป็น

แห่งที่สองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจำกสิงคโปร์) ทั้งนี้ 

กำรรับรองมำตรฐำน JCI จะมีระยะเวลำ 3 ปี ซ่ึงจะต้องได้รับ 

กำร Re-accredit ทุก 3 ปี ซึ่งศูนย์ทันตกรรม BIDC ผ่ำนกำร 

Re-accredit แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558 

กำรรับรองตำมมำตรฐำน JCI ครอบคลมุถงึกำรบริหำรจดักำรองค์กร  

ทิศทำงและภำวะผู้น�ำ ระบบโครงสร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ 

ระบบกำรรองรบัภำวะฉกุเฉนิ ระบบกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้  

ระบบกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ระบบคุณภำพและควำมปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงคุณภำพกำรดูแลรักษำตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำมำในสถำนพยำบำล

จนกระทั่งออกจำกสถำนพยำบำล 

มำตรฐำน JCI จึงเป็นที่ยอมรับและรู้จักดีในกลุ่มชำวต่ำงชำติ โดย

เฉพำะชำวยุโรปและอเมริกำ มำตรฐำน JCI สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ

และควำมเชือ่มัน่ให้แก่คนไข้ทีม่ำเข้ำรบักำรรกัษำ ศนูย์ทนัตกรรม BIDC  

จึงได้รับควำมสนใจจำกคนไข้ต่ำงชำติในกำรเข้ำมำรับกำรรักษำ

อย่ำงต่อเนื่อง

• ปี 2557 ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดำภิเษก และศูนย์ 

ทนัตกรรม BIDC ได้ใบรับรองคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008  

ด้ำนกำรให้บริกำรทำงทันตกรรม
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ และ BIDC ยังได้รับรำงวัลมำกมำยทั้งจำกบริษัทคู่ค้ำที่ส�ำคัญและจำกผู้บริโภค แสดงถึง

กำรบริกำรที่ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง อำทิเช่น

• Top Associate Partner Award จำก บริษัท Straumann ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยรำกฟันเทียมรำยใหญ่

ของโลก และเป็นผู้น�ำในด้ำนนวัตกรรมรำกฟันเทียม มีส�ำนักงำนใหญ่อยู่สวิตเซอร์แลนด์; 

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

Thailand;

• รำงวัล Thailand Trust Mark โดยกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ;

• DBD Award โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็นต้น

จำกกำรทีศ่นูย์ทนัตกรรมของกลุม่บรษัิทได้ใบรับรองคณุภำพข้ำงต้น ท�ำให้ผู้เข้ำรับบริกำรท้ังท่ีเป็นชำวไทยและ 

ชำวต่ำงประเทศจะมีควำมไว้ใจและเชือ่ถอืทีจ่ะเข้ำรบับรกิำรจำกศนูย์ทนัตกรรมของกลุม่บรษิทั และให้ควำมเชือ่มัน่ 

ต่อคลินกิทนัตกรรมอืน่ๆ ในเครือด้วย เนือ่งจำกมคีวำมเช่ือมัน่ว่ำจะได้รบักำรบรกิำรทำงทนัตกรรมทีมี่มำตรฐำน 

เดียวกัน

5) พฒันำกำรดแูลเอำใจใส่และให้ควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วแก่ผูเ้ข้ำรบับรกิำร คดัเลอืกทมีงำนทีผ่่ำนกำรอบรม 

และควำมรู้ด้ำนทันตกรรมมำอย่ำงดีในกำรให้บริกำร เพื่อควำมพึงพอใจและประทับใจต่อผู้เข้ำรับบริกำร ที่จะ

แนะน�ำคนรู้จักมำใช้บริกำรของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทต่อไป

กลุ่มบริษัทเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ จึงมีกำรส่ง Email ถึงผู้เข้ำรับบริกำร

เพื่อขอบคุณที่มำใช้บริกำร และมีกำรให้ผู้เข้ำรับบริกำรกรอกแบบสอบถำมหลังกำรรับบริกำร เพื่อน�ำข้อมูล

จำกแบบสอบถำมต่ำงๆ มำพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรต่อไป 

6) มีแผนและแนวทำงในกำรสร้ำงแบรนด์ทั้ง BIDC, Dental Signature และ Smile Signature ให้เป็นที่รู้จักและ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเพิ่มช่องทำงในกำรโฆษณำที่เป็น Social Network เพิ่มขึ้น เช่น Facebook, 

Website ของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์ของกลุ่มบริษัท (Brand Loyalty)  

7) เข้ำร่วมงำน Event ต่ำงๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐ (เช่น กระทรวงพำณิชย์, กระทรวงกำรท่องเที่ยว เป็นต้น) จัดขึ้น

ในต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยกำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์หรือ Medical 

Hub ของเอเชีย และนโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมีกำรออกบูธแนะน�ำบริกำรทำง

ทันตกรรมท่ีมีมำตรฐำนระดับสำกลของศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัทให้เป็นที่รู้จักของชำวต่ำงชำติ ซึ่งเป็น 

อีกหนึ่งช่องทำงที่สำมำรถขยำยกลุ่มผู้เข้ำรับบริกำรได้

• - ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้รับรำงวัล Prime Minister’s Export  Award 2015 จำกนำยก

รัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรยอดเยี่ยม 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรม

 ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรให้บริกำรทันตกรรม สำมำรถแบ่งออกเป็น 1) คลินิกทันตกรรมหรือศูนย์ทันตกรรมที่เป็น

สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ได้แก่ คลินิกหรือศูนย์ทันตกรรมทั่วไป, ศูนย์ทันตกรรมภำยในโรงพยำบำล 

และ 2) สถำนพยำบำลทันตกรรม/โรงพยำบำลทันตกรรม ที่เป็นสถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 

โรงพยำบำลทนัตกรรมทีเ่ป็นของคณะทันตแพทย์ศำสตร์ของมหำวทิยำลยัต่ำงๆ ทีเ่ปิดสอนคณะทนัตแพทย์ศำสตร์ โดยใช้ส�ำหรบั 

กำรเรียนกำรสอนด้วย เช่น มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เป็นต้น แต่ยังไม่มีส�ำหรับกรณีที่เป็นของเอกชนที่ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์

 กฎกระทรวง เรื่องกำรก�ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. 2558 

และกฎกระทรวง ว่ำด้วยวิชำชีพและจ�ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดนิยำมสถำนพยำบำล

ด้ำนทันตกรรม ไว้ดังนี้

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

• “คลินิกทันตกรรม”  หมำยควำมว่ำ คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม ซึ่งด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ

วิชำชีพทันตกรรม จ�ำนวนหนึ่งคน 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

• “สถานพยาบาลทนัตกรรม”  หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำลทีจ่ดัให้มกีำรประกอบวชิำชีพทนัตกรรม โดยมจี�ำนวน 

เตียงไม่เกิน 30 เตียง ซึ่งด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 2 คนส�ำหรับสถำนพยำบำลที่มีจ�ำนวนเตียง

ไม่เกิน 10 เตียง หรือมี 4 คนส�ำหรับสถำนพยำบำลที่มีจ�ำนวนเตียง 11 - 30 เตียง 

• “โรงพยาบาลทนัตกรรม”  หมำยควำมว่ำ โรงพยำบำลท่ีจดัให้มีกำรประกอบวชิำชีพทนัตกรรม โดยมจี�ำนวนเตียง 

มำกกว่ำ 30 เตียง ซึ่งด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 6 คนส�ำหรับโรงพยำบำลที่มีจ�ำนวนเตียง  

31 - 60 เตียง หรือมี 8 คนส�ำหรับโรงพยำบำลที่มีจ�ำนวนเตียง 61 - 90 เตียง และสัดส่วนผู้ประกอบวิชำชีพ 

ต่อจ�ำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 2 คน ต่อ 1 - 30 เตียงที่เพิ่มขึ้น และต้องมีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุน 

กำรให้บริกำรตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ำว เช่น แผนกเวชระเบียน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน 

แผนกเภสัชกรรม แผนกผ่ำตัด แผนกรังสีวิทยำ ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ บ�ำบัดน�้ำเสีย ไฟฟ้ำส�ำรอง เป็นต้น 

 จำกข้อมูลสถิติสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (คลินิก) ของส�ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบ

โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ณ วันที่ 9 ตุลำคม 2558 ระบุว่ำทั่วประเทศมีคลินิกทันตกรรม

ทั้งสิ้น 4,244 แห่ง แบ่งเป็น

เขต คลินิกทันตกรรมทั่วไป คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง รวม

กรุงเทพมหำนคร 1,456 5 1,461 (34.4%)

ภูมิภำค 2,715 68 2,783 (65.6%)

รวมทั้งหมด 4,171 73 4,244 (100.0%)

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำจ�ำนวนคลินิกทันตกรรมในเขตกรุงเทพมหำนครเพียงจังหวัดเดียวคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 34.4 ของทัว่ประเทศ แสดงให้เหน็ถงึควำมกระจกุตวัของสถำนประกอบกำรทีไ่ม่ได้กระจำยคลนิกิทันตกรรมในประเทศ 

อย่ำงทั่วถึง 

 นอกจำกนี้ จ�ำนวนของทันตแพทย์ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรมเช่นกัน โดยในปี 2558  

มทีนัตแพทย์ทัง้หมดทัว่ประเทศ 13,215 คน ซึง่เมือ่เทยีบกับจ�ำนวนประชำกรทัง้หมด 64,930,085 คน ท�ำให้สัดส่วนทันตแพทย์ 

ต่อประชำกรทั่วประเทศเท่ำกับ 1 ต่อ 4,913 คน เท่ำนั้น หำกอ้ำงอิงถึงองค์กำรอนำมัยโลกที่ระบุว่ำประเทศพัฒนำแล้ว 

มีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชำกรเท่ำกับ 1 ต่อ 2,000 คน จะเห็นได้ว่ำปริมำณทันตแพทย์ของไทยยังมีไม่เพียงพอกับจ�ำนวน

ประชำกรทั้งหมด

แผนภาพแสดงข้อมูลจ�านวนทันตแพทย์ในช่วงปี 2547-2558 (รวมภาคเอกชน)

แหล่งที่มำ : รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขประจ�าปี 2558 ของส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

 จำกข้อมูลจ�ำนวนทันตแพทย์ปี 2558 สำมำรถแบ่งตำมสังกัดได้ดังนี้

สังกัด ทันตแพทย์ (คน) สัดส่วน 

กระทรวงสำธำรณสุข 5,140 38.90%

ภำครัฐอื่นๆ 1,553 11.75%

ภำคเอกชน 6,522 49.35%

รวมทั้งหมด 13,215 100.00%

แหล่งที่มำ : รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขประจ�าปี 2558 ของส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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 หำกพิจำรณำในเรื่องพื้นที่กำรให้บริกำรและสัดส่วนจ�ำนวนทันตแพทย์ต่อประชำกรในแต่ละภูมิภำคจะเป็นดังนี้

ภาค ทันตแพทย์ (คน/สัดส่วน*) ประชากร (คน)** ทันตแพทย์ : ประชากร

กรุงเทพมหำนคร 5,578 / 42.2% 5,605,672 1 : 1,005

ภำคกลำง 2,514 / 19.0% 16,203,757 1 : 6,445

ภำคใต้ 1,287 / 9.7% 9,214,521 1 : 7,181

ภำคเหนือ 1,800 / 13.6% 12,001,535 1 : 6,668

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,036 / 15.4% 21,877,600 1 : 10,745

รวมทั้งประเทศ 13,215 / 100.0% 64,930,085 1 : 4,913

แหล่งที่มำ : รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขประจ�าปี 2558 ของส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

หมำยเหต ุ: * เป็นสัดส่วนของภาคต่อจ�านวนรวมทั้งประเทศ

 ** ข้อมูลจ�านวนประชากรปี 2558 จากส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะท�ำงำนให้กับภำคเอกชนมำกกว่ำสังกัดหน่วยงำนรัฐ และมี

กำรกระจกุตวัอยูใ่นกรุงเทพมหำนครคิดเป็นเกอืบครึง่ของจ�ำนวนทนัตแพทย์ทัง้หมดทัว่ประเทศ และเมือ่เทียบจ�ำนวนทนัตแพทย์ 

กบัจ�ำนวนประชำกร ในเขตกรงุเทพมหำนครมสีดัส่วนทนัตแพทย์ต่อประชำชนสงูทีส่ดุ และดกีว่ำสดัส่วนของประเทศทีพ่ฒันำแล้ว 

ท่ีอ้ำงอิงจำกท่ีองค์กำรอนำมัยโลกระบุอีกด้วย ในขณะเดียวกันในส่วนภูมิภำคมีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชำกรต�่ำกว่ำเขต

กรุงเทพมหำนครมำก โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตที่มีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชำกรต�่ำที่สุด จำกปัญหำขำดแคลน

ทนัตแพทย์ (รวมถงึบุคลำกรทำงกำรแพทย์อืน่) กำรกระจำยตวัและกำรกระจุกตวัของบคุลำกรในแต่ละพืน้ท่ีทีย่งัมคีวำมแตกต่ำง 

กันอย่ำงมำกนั้น กระทรวงสำธำรณสุขก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรและจัดท�ำแผนก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ

โดยภำพรวมของประเทศ 

 นอกจำกน้ี กลุ่มผู้ใช้บริกำรทันตกรรมโดยเฉพำะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองใหญ่ ในปัจจุบันมีสัดส่วน

กลุม่ลกูค้ำต่ำงชำตทิีม่ำใช้บรกิำรศนูย์ทนัตกรรมของไทยเพิม่มำกข้ึน เนือ่งจำกกำรให้บริกำรมคีณุภำพดีในรำคำท่ีไม่สงูส�ำหรบั 

ชำวต่ำงชำติ และเน่ืองจำกระยะเวลำในกำรรักษำทันตกรรมไม่ต้องใช้เวลำนำน ชำวต่ำงชำติบำงกลุ่มจึงใช้บริกำรระหว่ำง

กำรมำท่องเที่ยว หรือสำมำรถนัดเวลำมำเพื่อกำรรักษำแบบไม่ต้องค้ำงคืนได้อย่ำงสะดวก

ภาวะการแข่งขัน

 สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรด้ำนทันตกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท จะเป็นสถำนพยำบำลประเภทที่

ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ซึ่งได้แก่ คลินิกทันตกรรม, ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ทันตกรรมของโรงพยำบำล ซึ่งคลินิกทันตกรรม 

และศูนย์ทันตกรรม มีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกันดังนี้

 คลนิกิทนัตกรรม  หมำยถงึ คลนิิกทีจ่ดัให้มกีำรประกอบวชิำชพีทนัตกรรม ซึง่ด�ำเนนิกำรโดยผูป้ระกอบวิชำชพีทนัตกรรม 

จ�ำนวน 1 คน และต้องจัดให้มีหน่วยท�ำฟัน เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงทันตกรรมขั้นพื้นฐำนครบถ้วน

 ศนูย์ทันตกรรม  หมำยถึง คลนิกิทีจ่ดัให้มกีำรประกอบวชิำชพีทนัตกรรม ซ่ึงด�ำเนินกำรโดยผูป้ระกอบวชิำชพีทันตกรรม 

จ�ำนวน 3 คน และมีตำรำงเวลำปฏิบัติงำนที่แน่นอน และมีทันตแพทย์อย่ำงน้อย 3 คนอยู่ปฏิบัติงำนตลอดเวลำที่เปิดท�ำกำร 

มีห้องทันตกรรมอย่ำงน้อย 3 ห้อง มีเครื่องเอกซเรย์ทำงทันตกรรมอย่ำงน้อย 1 เครื่อง และมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำงทันตกรรม

ส�ำหรับกำรรักษำที่ครบถ้วน
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 ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัทถือเป็นกลุ่มคลินิกให้บริกำรด้ำนทันตกรรมอย่ำงครบวงจร และ

มีศักยภำพให้บริกำรเทียบเท่ำระดับสำกล โดยศูนย์ทันตกรรม และ/หรือ คลินิกทันตกรรมเอกชนที่ถือว่ำเป็นคู่แข่งโดยตรง 

ที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) ศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกทันตกรรมของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ�ำกัด (มหำชน);  

2) ศูนย์ทันตกรรม “โรงพยำบำลฟัน” สุขุมวิท 49; 3) บำงกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป และ 4) ศูนย์ทันตกรรมของโรงพยำบำล

เอกชน เช่น โรงพยำบำลกรุงเทพ โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ เป็นต้น โดยคู่แข่งดังกล่ำวถือเป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีควำมพร้อม

ในกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมในระดับสูง และมีกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำรับบริกำรใกล้เคียงกับของกลุ่มบริษัท ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้ำ 

ในระดับที่มีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสูงถึงกลุ่มลูกค้ำในระดับที่มีรำยได้สูง เป็นกลุ่มที่ไม่ค�ำนึงถึงอัตรำค่ำบริกำรมำกนัก แต่มี

ควำมคำดหวังจำกกำรบริกำรค่อนข้ำงสูงเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด อย่ำงไรก็ดี จำกข้อมูลกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ พบว่ำ

บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนทันตกรรมที่มีรำยได้รวมสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2559 ได้แก่

รายชื่อ รายได้รวม (ล้านบาท)

1. กลุ่มบริษัท 446.52

2. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ�ำกัด (มหำชน) 350.29

3. บริษัท โรงพยำบำลฟัน 2002 จ�ำกัด 304.24

4. บริษัท อำร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จ�ำกัด 108.76

5. บริษัท แพทย์จัดฟัน จ�ำกัด 81.36

 นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินงำนของแต่ละสำขำของกลุ่มบริษัทอำจประสบภำวะกำรแข่งขันกับคลินิกทันตกรรมอ่ืนที่อยู่

ในท�ำเลทีต่ัง้ใกล้เคยีงกนั อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกกำรให้บริกำรของศูนย์ทนัตกรรมและคลนิกิทนัตกรรมของกลุม่บรษัิทจะเน้น 

กำรให้บรกิำรโดยทนัตแพทย์ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ มคีณุภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดับสงู มเีคร่ืองมอือปุกรณ์ท่ีทันสมัย  

และใช้วัสดุที่ปลอดภัยในระดับสูง จึงอำจกล่ำวได้ว่ำคลินิกทันตกรรมทั่วไปเป็นคู่แข่งในทำงอ้อมเท่ำนั้น

 ผูป้ระกอบกำรคลนิกิทนัตกรรมให้ควำมส�ำคัญเร่ืองท�ำเลทีต้ั่งคลินกิและค�ำนึงถงึควำมสะดวกในกำรเข้ำถงึสถำนบรกิำร 

ของผู้เข้ำรับบริกำรมำกขึ้น โดยกำรเข้ำไปตั้งคลินิกทันตกรรมตำมห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ มำกขึ้น หรือส�ำหรับผู้ประกอบกำร 

ที่มีเงินทุนสูงก็อำจจะเลือกท�ำเลที่ตั้งที่มีศักยภำพ สร้ำงเป็นอำคำรแบบ stand alone เพื่อให้มีพื้นที่ให้บริกำรมำกขึ้น มีห้อง

ทนัตกรรมมำกข้ึน มทีีจ่อดรถเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกต่อผูม้ำใช้บรกิำร เป็นต้น นอกจำกนีผู้ป้ระกอบหลำยรำยเริม่เร่งหำกลยุทธ์ 

เพือ่สร้ำงแรงจงูใจส�ำหรบักำรให้บรกิำรผสมผสำนไปกบักำรน�ำเทคโนโลยทัีนสมยัของเคร่ืองมอือปุกรณ์มำใช้ ในขณะเดยีวกนั 

ก็มีกำรออกมำสร้ำงแบรนด์ให้มีควำมน่ำสนใจและเข้ำถึงผู้รับบริกำรให้มำกขึ้น

 กลุม่บรษิทัไม่เน้นกำรแข่งขนัในด้ำนรำคำกบัผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ๆ แต่จะเน้นกำรพฒันำกำรให้บรกิำรและกำรรกัษำ 

ที่มีคุณภำพเพื่อควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรเป็นหลัก จะใช้กำรตั้งรำคำตำมคุณภำพและคุณค่ำที่ลูกค้ำยอมรับในบริกำร 

เพื่อให้คุณค่ำต่อลูกค้ำมำกที่สุด

 กลุม่บรษิทัใช้กลยทุธ์กำรบรกิำรทำงทนัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงกบัคูแ่ข่ง โดยก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำกบังำนบรกิำร  

เช่น กลุ่มลูกค้ำที่ท�ำงำนสำยกำรบิน กลุ่มนี้จะเน้นรอยยิ้มและฟันที่สวย เรียงตัวและขำว งำนบริกำรที่ตรงกับกลุ่มนี้ ได้แก่  

จดัฟันแบบใส, กำรท�ำวเีนียร์ และกำรฟอกสฟัีนให้ขำว; กลุ่มลกูค้ำทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษำ กลุม่นีจ้ะเน้นเรือ่งแฟชัน่ ควำมน่ำรกั  

กำรดูแลสุขภำพฟันให้แข็งแรง งำนบริกำรที่ตรงกับกลุ่มนี้ ได้แก่ งำนทันตกรรมจัดฟัน, กำรท�ำวีเนียร์, กำรฟอกสีฟัน และ
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ทันตกรรมทั่วไป และกลุ่มลูกค้ำประเภท Entertainment กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องควำมสวยงำมของฟัน รอยยิ้ม ควำมสะอำด 

ของช่องปำก งำนบริกำรที่ตรงกับกลุ่มนี้ ได้แก่ จัดฟันแบบใส, งำนครอบฟันและวีเนียร์, กำรฟอกสีฟันให้ขำว, รำกฟันเทียม 

และทันตกรรมทั่วไป เป็นต้น

 นอกจำกนี้บริษัทฯ มีกำรท�ำวิจัยตลำดและพฤติกรรมของผู้มำใช้บริกำร ซึ่งช่วยในเรื่องของกำรวัดผลและประเมิน

ควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรโดยกำรใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร หรือให้เสนอแนะผ่ำน Website 

และ Social network ต่ำงๆ พร้อมกับมีกำรสอบถำมข้อมูลผ่ำนพนักงำนเคำน์เตอร์ซึ่งถือว่ำใกล้ชิดกับลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบถึง

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร และน�ำข้อมลูทีไ่ด้มำพฒันำและปรับปรงุคุณภำพกำรให้บรกิำรเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร 

ของผู้มำใช้บริกำรต่อไป

ช่องทางการขยายฐานลูกค้า

 ปัจจุบันผู้เข้ำรับบริกำรของกลุ่มบริษัทมี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มที่เดินทำงมำใช้บริกำรที่คลินิกโดยตรง คิดเป็น

ประมำณร้อยละ 30; 2) กลุ่มที่มำจำกกำรบอกต่อของผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรแล้ว คิดเป็นประมำณร้อยละ 20; และ 3) กลุ่มที่

สนใจ หำข้อมูล และสอบถำมเกี่ยวกับกำรรักษำ โดยผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ เช่น Email, Website หรือสอบถำมมำยัง Contact 

Center ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น คิดเป็นประมำณร้อยละ 50

 กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะสร้ำงแบรนด์ทั้ง 3 ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปให้มำกขึ้น โดยเริ่มจำกกำรมีเครื่องหมำย

ตรำบริกำรทีเ่ป็นทีน่่ำสนใจและจดจ�ำง่ำย, พฒันำเว็ปไซต์ของกลุม่บริษัทเพือ่ให้ข้อมลูต่ำงๆ แก่ผูส้นใจให้มำกขึน้และเข้ำใจง่ำย  

โดยจะมีข้อมูลเบื้องต้นของกำรรักษำของแต่ละสำขำ, รำคำ และมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท, มีกำรผูก link ของกลุ่ม

บริษัทกับ Website ที่เกี่ยวข้องเช่น Website เกี่ยวกับสุขภำพ หรือที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย เช่น Website: Thai Cabin Crew 

เนื่องจำกกลุ่มพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้ำหมำยของสำขำทันตกรรมเพื่อควำมสวยงำมของกลุ่มบริษัท, 

ช่องทำง Social Media เช่น Facebook โดยมกีำรเปิด Facebook page แยกเป็นแต่ละสำขำ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำถงึ 

กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละสำขำให้ง่ำย รวดเร็วมำกขึ้น อำทิเช่น Facebook page ของสำขำที่อยู่ในย่ำนที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น

ถึงวัยท�ำงำน กำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดฟันก็จะมีผู้สนใจเข้ำชมหรือหำข้อมูลเป็นจ�ำนวนมำก ส่วน Facebook page ของ

สำขำที่อยู่ในย่ำนกลุ่มคนวัยท�ำงำนจนถึงผู้สูงวัย กลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มดังกล่ำวก็จะให้ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน 

กำรท�ำรำกฟันเทียม เป็นต้น มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์เฉพำะกลุ่มสื่อ Online และสังคม Online ของกลุ่มโดยตรง เพื่อให้

สำมำรถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังมี Contact Center ส�ำหรับตอบค�ำถำม

และให้ค�ำอธิบำยเมื่อมีผู้สนใจเข้ำรับบริกำรติดต่อมำทั้งทำงโทรศัพท์, LINE, email หรือ Facebook ด้วย ซึ่งเจ้ำหน้ำที ่

ของ Contact Center จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมให้สำมำรถตอบค�ำถำมที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรและสำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับ

กำรรักษำเบื้องต้นของแต่ละสำขำได้ และยังต้องมีทักษะให้กำรชักชวนหรือจูงใจให้ผู้ที่เข้ำมำสอบถำมเข้ำมำใช้บริกำร 

ของกลุม่ด้วย โดยมนีโยบำยว่ำจะต้องตอบข้อสอบถำมต่ำงๆ ภำยใน 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้ กำรนดัหมำยเพือ่พบแพทย์จะไม่สำมำรถ 

ท�ำนัดผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือทำง Facebook ได้ คนไข้ต้องติดต่อ Contact center หรือเจ้ำหน้ำที่ของแต่ละสำขำเท่ำนั้น
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 เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทที่เป็นช่องทำงเข้ำถึงผู้เข้ำรับบริกำรในกลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ 

• www.dentalcorpthailand.com 

• www.bangkokdentalcenter.com

• www.smilesignature.com

• www.phuketdentalsignature.com

 นอกจำกนี ้ ศนูย์ทันตกรรมและคลนิกิทนัตกรรมบำงสำขำของกลุม่บรษิทั (เฉพำะสำขำทีม่คีวำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

คนไข้ต่ำงชำติ ได้แก่ BIDC, สำขำรัชดำภิเษก, สำขำพำรำกอน, สำขำสยำมสแควร์ และสำขำภูเก็ต) ยังอยู่ในรำยชื่อของผู้ให้

บริกำรทำงทันตกรรมส�ำหรับคนไข้ชำวต่ำงชำติ ที่ทำง Agency ที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Medical 

Tourism) โดยจะติดต่อและจัดโปรแกรมให้กับคนไข้ชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรมำท�ำฟันที่ประเทศไทยโดยคนไข้สำมำรถเลือก 

ผู้ให้บริกำรได้จำกรำยชื่อท่ีมีอยู่ โดย Agency เหล่ำนั้นเป็นผู้ติดต่อมำยังกลุ่มบริษัทและมีกำรท�ำสัญญำแบ่งรำยได้ให้เป็น 

ค่ำตอบแทน (Commission) ซึ่งเป็นอัตรำปกติทั่วไปในตลำด ทั้งนี้ สำขำที่มีชำวต่ำงชำติมำใช้บริกำรเป็นจ�ำนวนมำกและ 

มีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งได้แก่ BIDC และสำขำที่ภูเก็ต โดยในช่วงปีที่ผ่ำนมำมีสัดส่วนรำยได้ของชำวต่ำงชำติของสำขำดังกล่ำว

เฉลี่ยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 68 และร้อยละ 95 ของรำยได้ของสำขำนั้นตำมล�ำดับ

 กลุ่มบริษัทได้จัดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยตำมช่วงอำยุ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีควำมสนใจในกำรรักษำที่ต่ำงกัน โดยสำมำรถ

สรุปได้ดังนี้

กลุ่มลูกค้า การรักษา

วัยรุ่น (อำยุ 12-21 ปี) - ทันตกรรมทั่วไป

- จัดฟัน

- ฟอกสีฟัน

วัยท�ำงำน (อำยุ 21-45 ปี) - ทันตกรรมทั่วไป

- จัดฟัน

- ฟอกสีฟัน

- รำกฟันเทียม

- เคลือบผิวหน้ำฟันด้วยเซรำมิก 

วัยท�ำงำนกลุ่มที่อำยุ 45 ปีขึ้นไป - ทันตกรรมทั่วไป

- จัดฟัน

- ฟอกสีฟัน

- รำกฟันเทียม

- เคลือบผิวหน้ำฟันด้วยเซรำมิก
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แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต

 ช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่ำนมำ กำรให้บริกำรทำงทันตกรรมไม่ได้เป็นแค่เพียงกำรรักษำหรือดูแลสุขภำพช่องปำกเท่ำนั้น  

แต่รวมถงึกำรรักษำหรอืให้บรกิำรเพือ่ควำมสวยงำมเพิม่มำกข้ึน ทนัตกรรมเพือ่ควำมสวยงำมเป็นกำรน�ำวิธกีำรทำงทนัตกรรม 

ต่ำงๆ ในกำรช่วยเสริมสร้ำงมุ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำควำมสวยงำมของฟันและรอยยิ้ม สร้ำงสรรค์ให้ฟันของผู้เข้ำรับบริกำร 

มีควำมสวยงำมได้ตำมต้องกำร ทั้งขนำด รูปร่ำง กำรเรียงตัว และสีของฟัน ดังนั้นตลำดธุรกิจทันตกรรมจึงเป็นมีบริกำรด้ำนนี้

เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ทันตกรรมจัดฟันซึ่งเป็นรักษำกำรเรียงฟันและกำรสบฟันที่ผิดปกติ และช่วยเสริมบุคลิกภำพนั้น

ได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงำนในช่วงที่ผ่ำนมำและคำดว่ำจะมีต่อเนื่องต่อไปอีก ซึ่งยังไม่มีกำรท�ำกำรตลำดด้ำน

ทันตกรรมสวยงำมนี้ยังเป็นรูปธรรม จึงท�ำให้มีโอกำสที่จะขยำยตลำดได้อีกมำก

 อย่ำงไรกต็ำม กำรให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรมทัว่ไปยงัคงมีผูเ้ข้ำรับบริกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ เนือ่งจำกปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ 

ให้ควำมส�ำคญักับสขุภำพช่องปำกมำกยิง่ขึน้ โดยเฉพำะกลุ่มคนทีม่รีำยได้อยูใ่นระดบัปำนกลำงถงึสูง ซึง่ยนิดท่ีีจะใช้จ่ำยในส่วน 

ของกำรรกัษำหรอืดแูลสขุภำพช่องปำกของตนเอง จงึยงัคงมคีลนิกิทนัตกรรมทีใ่ห้บรกิำรด้ำนทนัตกรรมทัว่ไปเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง  

แต่ก็ยังมีปัญหำในเรื่องกำรกระจุกตัวในกรุงเทพมหำนครหรือเมืองใหญ่เท่ำนั้น นอกจำกนี้กระทรวงสำธำรณสุขอยู่ระหว่ำง

กำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพช่องปำก (Oral Health Service Plan) พ.ศ. 2556 - 2560 ซึ่งจะม ี

หลักประกันสุขภำพเพื่อเป็นกำรลดอุปสรรคและภำระในกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของประชำชน, โครงกำรผลิตทันตแพทย์

เพิ่มปีละ 200 คนเป็นระยะเวลำ 10 ปี เพื่อช่วยลดภำวะกำรขำดแคลนทันตแพทย์ ให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และยังคงมีปัญหำ

เรื่องกำรกระจุกตัวในกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำระบบบริกำรทันตกรรมตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรให้บริกำรทันตกรรมและเพิ่มทันตบุคลำกรในระดับโรงพยำบำล เพื่อส่งเสริมสุขภำพให้แก่ต�ำบลทุกแห่ง

 จำกกำรส�ำรวจของกระทรวงสำธำรณสุข จะพบว่ำประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคกลำงและภำคใต้ นิยม 

ใช้บรกิำรทนัตกรรมจำกคลนิกิเอกชนเป็นอนัดบัหนึง่ ส่วนภำคเหนอืและตะวนัออกเฉียงเหนอืใช้บริกำรจำกโรงพยำบำลชมุชน  

รองลงมำคอื คลนิกิเอกชน ดงันัน้กลุม่บรษัิทซึง่มฐีำนกำรให้บรกิำรหลกัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหำนครและม ี2 สำขำทีจั่งหวดัภเูก็ต  

(ภำคใต้) จึงมีโอกำสที่จะขยำยธุรกิจได้อีกในอนำคต

 กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งมีกำรเปิดเสรีธุรกิจกำรรักษำ

พยำบำล ท�ำให้มโีอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนและส่งออกบรกิำรรกัษำพยำบำลของผูป้ระกอบกำรไทยในตลำดอำเซยีนมำกขึน้  

ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถขยำยกำรลงทุนเพื่อรองรับควำมต้องกำรกำรรักษำพยำบำลที่เพ่ิมขึ้นในลักษณะกำรให้บริกำร

รักษำเฉพำะทำง เช่น ศัลยกรรมด้ำนกระดูก ผ่ำตัดหัวใจ ทันตกรรม และศัลยกรรมควำมงำม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม  

กำรเปิดเสรีธุรกิจกำรรักษำพยำบำลเป็นปัจจัยท่ีท�ำให้ผู ้ประกอบกำรไทยต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับกำรแข่งขัน 

ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจำกประเทศในกลุ่ม และพัฒนำให้ธุรกิจกำรรักษำพยำบำลของไทยก้ำวขึ้นเป็นศูนย์กลำงสุขภำพ หรือ 

Medical Hub ของเอเชียในอนำคต
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4.	การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1) บุคลากรทางการแพทย์

 กลุ่มบริษัทจัดหำทันตแพทย์ผู้มีควำมเช่ียวชำญด้ำนทันตกรรมทุกสำขำ รวมถึงผู้ช่วยทันตแพทย์ผ่ำนกำรรับสมัคร 

โดยประกำศทำงสื่อต่ำงๆ เช่น โพสต์ใน Website ที่เป็นที่รู้กันว่ำเป็น website ที่กลุ่มทันตแพทย์จะเข้ำไปดูข้อมูลและม ี

กำรฝำกข้อมลูของแต่ละคนไว้ ซึง่เป็นช่องทำงทีใ่ช้กนัอย่ำงกว้ำงขวำงในวงกำรทันตกรรม นอกจำกนีว้ธิกีำรสรรหำทนัตแพทย์ 

ทีไ่ด้ผลดมีำก คอื จำกกำรแนะน�ำโดยทนัตแพทย์ทีป่ระจ�ำกบักลุม่บรษิทั หรอืจำกกำรแนะน�ำโดยอำจำรย์ประจ�ำคณะทันตแพทย์ 

ของมหำวทิยำลยัต่ำงๆ ปัจจบัุนกลุม่บรษัิท มทีนัตแพทย์รวมประมำณ 150 คนและมผีูช่้วยทนัตแพทย์รวม 81 คน ซึง่สำมำรถ 

ให้บริกำรแก่ผู้เข้ำรับบริกำรได้อย่ำงเพียงพอ ไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลนทันตแพทย์แต่อย่ำงใดตั้งแต่เปิดด�ำเนินกำรมำ

 เกณฑ์คุณสมบัติหลักของทันตแพทย์ท่ีกลุ่มบริษัทใช้ในกำรสรรหำ ได้แก่ เป็นทันตแพทย์ที่จบกำรศึกษำจำกคณะ

ทันตแพทย์ศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยทั้งไทยและต่ำงประเทศที่รัฐบำลรับรองวิทยฐำนะ, มีประสบกำรณ์ประมำณ 3 - 5 ปี,  

มคีวำมเชีย่วชำญในกำรรักษำ และต้องได้รบัใบอนญุำตประกอบวชิำชีพทนัตกรรมจำกทนัตแพทยสภำ หรือถ้ำเป็นทันตแพทย์ 

ที่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จะต้องมีใบรับรองเป็นทำงกำรจำกสถำบันที่จบกำรศึกษำ หรือทำงบริษัทฯ จะส่งหนังสือไป

สอบถำมข้อมลูกำรศกึษำ, กำรท�ำงำนจำกสถำบนักำรศกึษำและสถำนท่ีท�ำงำนทีอ้่ำงถงึในต่ำงประเทศด้วย ส่วนเกณฑ์คุณสมบัต ิ

ของผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้แก่ วุฒิกำรศึกษำขั้นต�่ำระดับมัธยมปีที่ 6, เคยผ่ำนกำรศึกษำจำกโรงเรียนกำรบริบำลด้ำนทันตกรรม 

โดยจะเน้นจำกโรงเรียนของภำครัฐก่อน ซึ่งจะมีควำมรู้และประสบกำรณ์มำกกว่ำ เนื่องจำกใช้เวลำในกำรเรียน 1 ปี 

 เนือ่งจำกปัจจุบนัมภีำวะขำดแคลนทันตแพทย์ ซ่ึงคูแ่ข่งในธรุกจิหลำยรำยทีม่กีำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนือ่ง ประกอบกับ 

ภำวะกำรแข่งขันในธรุกจิมคีวำมรุนแรงมำกข้ึน จึงมคีวำมต้องกำรทนัตแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงมำกขึน้ กำรรกัษำบุคลำกร 

ทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะทนัตแพทย์เป็นส่ิงส�ำคญัส�ำหรบักำรท�ำธรุกจิบรกิำรทำงทนัตกรรม ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจึงมแีผนกแพทย์ 

ที่มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับทันตแพทย์, บริหำรจัดกำรให้ทันตแพทย์ได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท�ำงำน, 

บริหำรเวลำและจัดตำรำงเวลำผู้เข้ำรับบริกำรให้ทันตแพทย์แต่ละคนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรให้

ทันตแพทย์ท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น เพื่อให้กำรรักษำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ยังมีกำรประเมินคุณภำพงำน

ของทนัตแพทย์แต่ละคนด้วย เพือ่ก�ำหนดค่ำตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ท่ีเหมำะสมให้กบัทันตแพทย์ รวมท้ังสร้ำงบรรยำกำศ 

ในกำรท�ำงำนให้เกดิควำมสมัพนัธ์อันดรีะหว่ำงบคุลำกรของทัง้องค์กร ทัง้นีท้ีผ่่ำนมำกลุม่บรษิทัยงัไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลน 

ทันตแพทย์แต่อย่ำงใด

2) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงทันตกรรมบำงส่วนจะเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเฉพำะทำง ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท

ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ จะมกีำรส่ังซือ้ผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศ ซ่ึงในกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่ำงๆ  

บริษัทฯ จะมีกำรท�ำสัญญำซื้อขำยกับทำงบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำยซึ่งมีกำรก�ำหนดรำคำที่แน่นอนในสกุลเงินบำทไทย และมี

ข้อก�ำหนดของกำรให้บริกำรหลังกำรขำยอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในกำรซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำงทันตกรรมกับตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือผู้ผลิตรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนกช่ำงที่สำมำรถดูแล

กำรซ่อมบ�ำรงุกำรใช้งำนเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่ำงๆ ในเบ้ืองต้น ซึง่จะแวะไปตรวจกำรใช้งำนเครือ่งมอืและอปุกรณ์แต่ละสำขำ 

เป็นประจ�ำทุกสัปดำห์
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 ในกำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงทันตกรรม ผู้บริหำรของบริษัทฯ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงจะ

เป็นผู้ก�ำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ แล้วแผนกจัดซื้อจะเป็นผู้หำรำยละเอียดผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�ำหน่ำย

ของผู้ผลิตที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น พร้อมกับข้อมูลรำคำและเงื่อนไขอื่นประกอบ และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่ำว 

โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติที่ตรงกับควำมต้องกำร ช่วยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รำคำที่เหมำะสม  และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อกลุ่มบริษัท

3) แล็บทันตกรรม

 แล็บทันตกรรมเป็นหน่วยงำนท่ีสนับสนุนด้ำนคุณภำพต่อกำรให้บริกำรทำงทันตกรรม โดยเฉพำะสำขำทันตกรรม

ประดิษฐ์ เช่น ฟันเทียม สะพำนฟัน ครอบฟัน เป็นต้น กลุ่มบริษัทจะคัดเลือกแล็บทันตกรรมที่มีควำมเชี่ยวชำญ เป็นที่ยอมรับ

และเช่ือถอืในวงกำรทนัตกรรม และมีมำตรฐำนระดบัสงู โดยทีผ่่ำนมำกลุม่บรษิทัจะใช้บรกิำรแลบ็ทนัตกรรมมำกกว่ำ 20 รำย  

โดยจะกระจำยค�ำสั่งซื้อแบบไม่กระจุกตัวกับรำยใดรำยหนึ่ง แต่หำกรำยใดสำมำรถผลิตงำนคุณภำพที่ดีถูกต้องตำมคุณสมบัติ

ที่ต้องกำร และให้รำคำและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ดีกว่ำรำยอื่น ก็จะส่งค�ำสั่งซื้อให้รำยดังกล่ำวมำกกว่ำ กลุ่มบริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ 

กับแล็บทันตกรรมรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ 

 ปัจจุบัน DAT บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้บริกำรแล็บทันตกรรม โดยในเบื้องต้นมีแล็บทันตกรรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต  

ที่ให้บริกำรกับคลินิกของกลุ่มบริษัทสำขำภูเก็ตเท่ำนั้น เนื่องจำกเพิ่งเริ่มจัดตั้งและยังมีศักยภำพไม่เพียงพอที่จะให้บริกำร 

สำขำอ่ืนๆ ด้วย ซึง่ปัจจบุนัได้จดัตัง้แล็บทนัตกรรมทีศ่นูย์ทันตกรรม BIDC เพือ่ให้บรกิำรด้ำนแลบ็ทนัตกรรมกบัสำขำในกรงุเทพฯ  

แต่เนื่องจำกศักยภำพในกำรให้บริกำรแล็บทันตกรรมยังไม่สำมำรถสนับสนุนทุกสำขำของกลุ่มบริษัทได้ จึงยังมีควำมจ�ำเป็น

ที่ต้องใช้บริกำรแล็บทันตกรรมอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2560 DAT สำมำรถให้บริกำรแล็บทันตกรรมแก่กลุ่มบริษัทได้ประมำณ

ร้อยละ 10.00 ของค่ำใช้จ่ำยแล็บทันตกรรมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

4) ยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุทางทันตกรรม

 กำรให้บรกิำรและกำรรกัษำทำงทันตกรรมมีกำรสัง่จ่ำยยำให้กับผูร้บับริกำรไม่มำกนกั ส่วนใหญ่จะเป็นยำชำ ยำแก้ปวด  

ยำรักษำกำรติดเชื้อ โดยมียำที่เป็นยำพิเศษเฉพำะน้อยมำก ดังนั้น กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ จึงเป็นกำรสั่งซื้อจำกผู้ผลิต

ภำยในประเทศหรอืจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยของผูผ้ลติต่ำงประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ผลิตทีไ่ด้รับใบอนญุำตในกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำย 

ยำและเวชภัณฑ์ รวมถึงมีใบรับรองตำมมำตรฐำน Good Manufacturing Practice (GMP)  

 ในประเทศไทยมีตัวแทนจ�ำหน่ำยของผู้ผลิตยำและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของต่ำงประเทศและเป็นท่ียอมรับในวงกำร

แพทย์หรือทันตกรรม และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรสั่งซ้ือยำและเวชภัณฑ์ กลุ่มบริษัทจะสั่งซื้อจำก 

ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�ำหน่ำย โดยดูจำกคุณสมบัติยำและเวชภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร รำคำ ระยะเวลำในกำรจัดส่ง

สินค้ำ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในกำรซื้อยำและเวชภัณฑ์กับ

ผู้จ�ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด

 ส�ำหรับวัสดุทำงทันตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในกำรรักษำหรือให้บริกำรทำงทันตกรรม คือวัสดุที่น�ำมำใช้ในงำน

ทันตกรรมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับฟันธรรมชำติ และต้องได้มำตรฐำนส�ำหรับวัสดุที่ใช้ในงำนทันตกรรมเท่ำนั้น ได้แก่  วัสดุ

อุดฟัน เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซิ่นสีเหมือนฟัน, ผงขัดฟัน, วัสดุพิมพ์ปำกทุกชนิด, วัสดุท�ำเบ้ำหล่อ และเซรำมิกทำง

ทันตกรรม เป็นต้น
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 ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทจะมีรำยชื่อผู้จ�ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์ และวัสดุทำงทันตกรรมที่สำมำรถติดต่อสั่งซ้ือได้ โดยจะม ี

กำรประเมนิเป็นประจ�ำทกุปี นอกจำกนีแ้ผนกคลงัสนิค้ำของกลุม่บรษิทัจะบรหิำรจดักำรยำและเวชภณัฑ์ รวมถงึวสัดุทำงทนัตกรรม 

ให้ได้ประสทิธิภำพสงูสุด โดยมทีะเบยีนควบคมุกำรสัง่ซือ้และกำรเบิกจ่ำยให้สำขำ รวมทัง้คอยตรวจนบัปรมิำณยำและเวชภัณฑ์ 

และวสัดุทำงทนัตกรรมในคลงัสนิค้ำให้ในแต่ละขณะมปีรมิำณทีเ่พยีงพอส�ำหรบัให้สำขำเบิกใช้ได้ทนัเวลำ โดยจะมีจ�ำนวนขัน้ต�ำ่ 

ที่ต้องมีของแต่ละรำยกำรที่เพียงพอ ซึ่งจะต้องวำงแผนและบริหำรกำรสั่งซื้อยำและเวชภัณฑ์ และวัสดุทำงทันตกรรมต่ำงๆ 

ให้ทันท่วงที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรของแต่ละสำขำ

5.	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มบริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดเก็บและกำรป้องกันที่เกี่ยวกับวัสดุ ของเสียและขยะติดเชื้อที่เกิดจำกกำรให้

บริกำรทำงทันตกรรม โดยให้ควำมส�ำคัญในส่วนของอุปกรณ์หรือภำชนะที่ใช้ในกำรจัดเก็บขยะติดเชื้อเป็นหลัก

 ศนูย์ทนัตกรรมและคลนิกิทนัตกรรมของกลุ่มบริษัทมกีำรปฏบิตัด้ิำนกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม รวมถงึกำรจดักำร ควบคมุ  

และก�ำจัดวัสดุและของเสียติดเชื้อที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมอย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย

กำรก�ำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ของกระทรวงสำธำรณสุข และข้อบังคับกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยหลักเกณฑ ์

กำรก�ำจัดมูลฝอย ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงปฏิบัติได้ดังนี้

1) มีกำรจัดเตรียมภำชนะที่เหมำะสมในกำรรองรับขยะทุกประเภท และมีแนวทำงปฏิบัติในกำรคัดแยก ขนย้ำย 

จัดเก็บ และก�ำจัดขยะประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป และวัสดุและขยะติดเชื้อทำงทันตกรรม

ขยะมูลฝอยทั่วไป : คัดแยกขยะตำมประเภทให้เหมำะสม จัดเก็บด้วยภำชนะที่มิดชิด เพื่อให้หน่วยงำนก�ำจัด

ขยะน�ำไปก�ำจัดต่อไป

วัสดุและขยะติดเชื้อทางทันตกรรม : แบ่งออกเป็น

• แบบไม่มีคม ได้แก่ ส�ำลี ผ้ำก็อช เป็นต้น โดยแยกจัดเก็บในภำชนะที่มิดชิด มีฝำปิด มีสัญลักษณ์หรือป้ำย 

ที่ภำชนะจัดเก็บว่ำเป็นขยะติดเชื้อ เพื่อรอน�ำไปก�ำจัดต่อไป

• แบบมีคม ได้แก่ เข็มฉีดยำ ใบมีดส�ำหรับใช้ในกำรผ่ำตัด เป็นต้น จะใส่ภำชนะที่ป้องกันกำรแทงทะลุ เช่น  

มีควำมหนำหรือเป็นภำชนะที่ท�ำจำกวัสดุที่เป็นโลหะ มีฝำปิดมิดชิด และมีป้ำยติดที่ภำชนะเพื่อให้ทรำบว่ำ

เป็นวัสดุและขยะติดเชื้อมีคม เป็นต้น

2) รณรงค์สร้ำงจิตส�ำนกึด้ำนกำรคดัแยกขยะให้ถูกต้องตัง้แต่ต้นทำงให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีเกีย่วข้องทกุฝ่ำย เพ่ือลดปรมิำณ 

วัสดุและขยะติดเชื้อ พร้อมกับจัดหำอุปกรณ์ที่เหมำะสมเพื่อรองรับขยะแต่ละประเภทให้เหมำะสม เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุท่ีอำจจะเกิดข้ึนกับผู้จัดเก็บ/ผู้ขนย้ำย/ผู้ท�ำลำย ก่อนส่งให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ก�ำจัดขยะรับไปก�ำจัดด้วย

กรรมวิธีต่ำงๆ ต่อไป

3) ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ท�ำสัญญำว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรรับก�ำจัดขยะติดเชื้อโดยเฉพำะรำยหนึ่ง บริษัท กรุงเทพ

ธนำคม จ�ำกดั ให้มำรบัขยะตดิเชือ้ทีแ่ยกและจดัเกบ็อย่ำงเหมำะสมแล้วไปด�ำเนนิกำรก�ำจดัเป็นประจ�ำทกุ สัปดำห์

ส่วนคลินิกทันตกรรมแต่ละสำขำจะมีหน่วยงำนเก็บขนมูลฝอย กลุ่มงำนกทม. 2 ซ่ึงถูกควบคุมและดูแลโดย

กรุงเทพมหำนคร มำรับเพื่อน�ำไปก�ำจัดท�ำลำยด้วยกรรมวิธีพิเศษและถูกต้องต่อไปเป็นประจ�ำ
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6.	การจัดการด้านความปลอดภัย
 กลุ่มบริษัทให้ควำมส�ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้น

ในขณะปฏิบัติงำน กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น

1) การป้องกนัการเกดิอบัุตเิหตใุนการท�างาน : กลุม่บรษิทัมกีำรประเมินควำมเสีย่งและหำมำตรกำรป้องกนั รณรงค์ 

เพือ่สร้ำงควำมตืน่ตวัในกำรป้องกันกำรเกิดอบุตัเิหตใุนกำรท�ำงำนในแต่ละฝ่ำย มกีำรฝึกอบรมจดัเตรยีมอุปกรณ์ 

ป้องกันส่วนบุคคล มีกำรติดตำมสถิติและแนวโน้มกำรเกิดอุบัติเหตุต่ำงๆ มีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุและก�ำหนด

มำตรกำรป้องกัน รวมถึงมีแนวทำงในกำรดูแลบุคลำกรที่ได้รับอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน

2) การป้องกนัและระงบัอคัคภียั : กลุม่บรษิทัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรป้องกนัอคัคภียัด้วยกำรสนบัสนนุอปุกรณ์ทีจ่�ำเป็น  

ได้แก่ ระบบเตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง มีกำรก�ำหนดพื้นที่จัดเก็บและปริมำณที่จัดเก็บส�ำหรับวัสดุไวไฟ และ

ก�ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรดแูลระบบต่ำงๆ ทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอคัคีภยั เช่น ระบบสำยไฟ นอกจำกนีม้กีำรฝึกซ้อม 

แผนกำรอพยพในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยเป็นประจ�ำทุกปี

 นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังมีกำรท�ำประกันภัยแบบ All Risk ให้แก่ทุกสำขำของบริษัท เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงใน

กรณีที่เกิดอุบัติภัยต่ำงๆ

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Annual Report 2017              รายงานประจ�าปี 2560
28



ปัจจัยความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดว่ีำในกำรด�ำเนนิธรุกจิใดๆ ย่อมต้องเผชญิกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ เช่น ควำมเปลีย่นแปลง 

ของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้  

คณะกรรมกำรบริษทัจงึได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงขึน้เพือ่บรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งในด้ำนต่ำงๆ ส�ำหรบับรษิทัฯ  

มีปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

1.	ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนทันตกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอำศัยทันตแพทย์ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

มคีวำมเชีย่วชำญในสำขำต่ำงๆ รวมถงึผูช่้วยทนัตแพทย์เป็นอย่ำงมำก ซึง่ในปัจจบุนัสถำนศกึษำทัง้ภำครฐัและเอกชนสำมำรถ 

ผลิตบุคลำกรดังกล่ำวได้ในจ�ำนวนจ�ำกัด ประกอบกับมีกำรขยำยตัวและกำรแข่งขันของธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรม

เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกำรที่บุคลำกรดังกล่ำวจะมีควำมเชี่ยวชำญนั้น จะต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรพัฒนำ ท�ำให้ควำมต้องกำร

บุคลำกรที่มีคุณภำพ และมีประสบกำรณ์เพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นในอนำคต บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลน

ทันตแพทย์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ได้

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดย กำรจูงใจให้บุคลำกรเหล่ำนั้นท�ำงำนอยู่กับบริษัทฯ 

ในระยะยำว เพื่อเป็นกำรรักษำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกแพทย์ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ

ทันตแพทย์ ให้ทันตแพทย์เกิดควำมสะดวกสบำยในกำรปฏิบัติงำน และเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ดี อีกทั้งยังก�ำหนด

ค่ำตอบแทนและตำรำงเวลำในกำรปฏิบัติงำนของทันตแพทย์แต่ละท่ำนให้มีควำมเหมำะสม ส�ำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์นั้น 

แผนกสำขำจะเป็นผู้ดูแลให้แต่ละสำขำมีจ�ำนวนผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรให้บริกำรของผู้มำรับบริกำร 

ในแต่ละสำขำนั้นๆ

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรสรรหำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น กำรรับสมัครผ่ำนทำง 

เว็ปไซต์ต่ำงๆ  กำรบอกต่อระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ด้วยกันเอง รวมถึงกำรเป็นพันธมิตรกับสถำนศึกษำต่ำงๆ รวมถึง

คณะทันตแพทย์ศำสตร์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสำยสัมพันธ์กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพต่ำงๆ เหล่ำนั้น เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้บริการ

 เนือ่งจำกปัจจบุนัประชำชนรบัทรำบข้อมลูในเร่ืองสิทธขิองผู้ป่วยหรือผู้บริโภคเพ่ิมมำขึน้ โดยทำงภำครัฐได้ออกกฎหมำย 

เพื่อมำรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยหรือผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น เช่น พระรำชบัญญัติสุขภำพ 

แห่งชำติ พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริโภค รวมทั้งผู้ป่วย

ในกำรด�ำเนินคดีกับผู้ให้บริกำรสถำนพยำบำลเพิ่มมำกขึ้น กฎหมำยฉบับดังกล่ำวจึงอำจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบกำร 

สถำนพยำบำลตลอดจนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งอำจท�ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรให้บริกำรด้ำน

กำรรักษำพยำบำลเพิม่ข้ึน หำกมำตรฐำนหรอืผลกำรให้บรกิำรทำงทนัตกรรมของบรษัิทฯ ไม่เป็นไปตำมทีผู่ใ้ช้บริกำรคำดหวงั  

ท�ำให้บริษัทฯ ต้องระมัดระวังและรอบคอบในทุก ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำร 
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 อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรควบคมุและตรวจสอบคุณภำพกำรให้บรกิำรแก่ผูม้ำใช้บรกิำร กำรคัดกรอง 

ทนัตแพทย์และผูช่้วยทนัตแพทย์ รวมทัง้ค�ำนงึถึงสทิธขิองผูป่้วย ทัง้ในด้ำนกำรให้ข้อมลู กำรบริหำรควำมคำดหวงัของผูใ้ช้บรกิำร  

โดยมีกำรให้ผู้มำใช้บริกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรภำยหลังเข้ำรับกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ เพื่อน�ำมำ

เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ต่อไป นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำง 

ในกำรรับข้อเสนอแนะ ค�ำติชม หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น สำขำต่ำงๆ ของบริษัทฯ ศูนย์บริกำร

ลูกค้ำสัมพันธ์ (Contact Center) และสื่อโซเชียลมีเดียต่ำงๆ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีกระบวนกำรรำยงำนและกำรแก้ไข

ปัญหำเมื่อมีค�ำร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำรเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงทันท่วงที อีกทั้ง บริษัทฯ  

ยังมีกำรปรับปรุงคุณภำพและมีเครื่องมือชี้วัดกำรให้บริกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกลมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงในด้ำนนี้ นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำที่จะท�ำประกันควำมเสียหำยจำกกำรถูกฟ้องร้องจำก 

ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรด้ำนทันตกรรม เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงได้อีกทำงหนึ่ง

1.3 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการด้านทันตกรรม

 ปัจจุบนักำรด�ำเนนิธรุกิจและกำรให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศมกีำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ จำกกำรทีม่ผีูป้ระกอบกำร 

รำยใหม่ในตลำดเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบกำรแต่ละรำยต่ำงใช้กลยุทธ์กำรแข่งขันทั้งในด้ำนรำคำ ด้ำนคุณภำพ

กำรให้บรกิำร และควำมเช่ียวชำญทำงกำรแพทย์ เพ่ือพยำยำมรักษำฐำนลูกค้ำเดมิและหำกลุม่ลกูค้ำใหม่ นอกจำกน้ี กำรเปิดเสร ี

กำรค้ำภำยใต้ข้อตกลงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้เกิด

กำรแข่งขนัเพิม่สงูขึน้จำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ในกลุม่ประเทศอำเซยีน ท่ีขยำยธรุกิจด้ำนกำรให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรมเข้ำมำ 

ในประเทศไทย ท�ำให้บริษัทฯ อำจจะสูญเสียกลุ่มลูกค้ำไปให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ

 อย่ำงไรกต็ำม บริษทัฯ ได้เตรยีมรบัมือกบักำรแข่งขนัเพือ่รกัษำฐำนลกูค้ำ โดยบรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรควบคุม 

และตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำร รวมถึงให้ฝ่ำยกำรตลำดออกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยให้เหมำะกับ 

กลุ่มลูกค้ำแต่ละประเภทของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำงประชำสัมพันธ์บริกำร และตอบข้อซักถำมผ่ำน

สื่อต่ำงๆ เช่น ศูนย์บริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Contact Center) และสื่อโซเชียลมีเดียต่ำงๆ เป็นต้น โดยมีกำรอบรมพนักงำน 

ผู้ดูแลสื่อต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ผู้ที่สนใจเข้ำรับบริกำร

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติ

 บริษัทฯ มีรำยได้ส่วนหนึ่งจำกผู้รับบริกำรชำวต่ำงชำติ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภูมิล�ำเนำหรือท�ำงำนในประเทศไทย หรือที่

เดนิทำงเข้ำมำในประเทศไทยเพือ่เข้ำรบักำรรกัษำโดยเฉพำะ โดยปัจจยัทีท่�ำให้ผูร้บับรกิำรกลุ่มนีเ้ข้ำมำใช้บรกิำรด้ำนทันตกรรม 

ในประเทศไทย ประกอบด้วยมำตรฐำนและคุณภำพของกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับมำตรฐำนสำกล 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรที่สมเหตุสมผล และควำมมีชื่อเสียงด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทย

 ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรเข้ำรับกำรบริกำรด้ำน

ทนัตกรรมในประเทศไทย ซ่ึงบรษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคมุได้ อำทิ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงภำยในประเทศ รวมไปถงึภยัธรรมชำติ 

ต่ำงๆ และกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมำณผู้รับบริกำรชำวต่ำงชำติที่จะเข้ำมำรับกำรบริกำร

ด้ำนทันตกรรมในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้มีนโยบำยในกำรกระจำยฐำนลูกค้ำ และรักษำสัดส่วนของกลุ่มลูกค้ำในประเทศ

และต่ำงประเทศให้มีควำมเหมำะสม เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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1.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ มีกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงจำกบุคคลภำยนอก รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ให้บริกำรด้ำนทันตกรรมของบริษัทฯ โดยสัญญำเช่ำส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำประมำณ 3 ปี หำกผู้ให้เช่ำไม่ต่ออำยุสัญญำเช่ำเมื่อ

ครบก�ำหนดอำยุสัญญำ หรือผู้ให้เช่ำบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบก�ำหนดอำยุสัญญำ อำจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียรำยได้ และ

กลุ่มลูกค้ำบำงส่วนไป รวมถึงบริษัทฯ ยังต้องจัดหำสถำนที่ตั้งแห่งใหม่เพื่อมำทดแทนสถำนที่แห่งเดิม อีกทั้งบริษัทฯ อำจต้อง

มภีำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพิม่เติมในกำรปรับปรงุให้สถำนทีต้ั่งแห่งใหม่นัน้ พร้อมส�ำหรบักำรให้บริกำรด้ำนทนัตกรรม อย่ำงไรก็ตำม  

บริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่ำรำยต่ำงๆ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำอย่ำง

เคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถท�ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรต่อสัญญำเช่ำอย่ำงต่อเนื่อง

1.6 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐับาล ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบับรษิทัฯ

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงต้องได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล และต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพทำงทันตกรรมหรือทันตแพทย์ที่มี

ใบอนญุำตให้ด�ำเนนิกำรสถำนพยำบำลมำเป็นทนัตแพทย์ประจ�ำในแต่ละสำขำของบริษทัฯ ตำมทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย 

สถำนพยำบำล นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับสถำนพยำบำล กฎหมำยเกี่ยวกับบริษัท และกฎหมำย 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกำรตีควำมกฎระเบียบในปัจจุบัน หรือกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือ

กำรก�ำหนดนโยบำยใหม่ทีมี่แนวโน้มว่ำจะมคีวำมเข้มงวดมำกขึน้ อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ กำรประกำศ 

ใช้กฎหมำย หรอืกฎระเบียบใหม่ดงักล่ำว ดงันัน้ บริษทัฯ ไม่อำจรบัรองได้ว่ำ กำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบต่ำงๆ หรอืกำรประกำศ 

ใช้กฎหมำย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือกำรก�ำหนดนโยบำยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคตจะไม่ส่ง

ผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้มีด�ำเนินกำร และปฏิบัติตำมมำตรฐำนของระบบคุณภำพต่ำง ๆ ที่

ส�ำคัญอำทิ มำตรฐำน JCI Accreditation (Joint Commission International) มำตรฐำน ISO 9001 (International Or-

ganization for Standardization) ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ เป็นต้น โดยกำรด�ำเนินกำรและกำรปฏิบัติตำมแนวทำง

ตำมระบบมำตรฐำนสำกลดังกล่ำว บริษัทฯ เชื่อว่ำจะช่วยลดผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยต่ำงๆ ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้
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2.	ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันทางการเงิน

 ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้มกีำรจดัหำเงนิทุนบำงส่วนมำจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ เพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกิจตำมปกติ  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรวมทั้งสิ้น 69.94 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 

10.00 ล้ำนบำท และเงนิกูยื้มระยะยำว 59.94 ล้ำนบำท ส่วน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มเีงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 

รวมทั้งสิ้น 100.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวทั้งจ�ำนวน ซึ่งภำระหนี้สินดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะต้องรักษำ

สภำพคล่องให้เพียงพอที่จะสำมำรถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้กำรช�ำระคืนเงินกู้ยืม

ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส�ำคญั ทัง้นี ้ หำกบรษิทัฯ  

ไม่สำมำรถช�ำระหนี้หรือปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำได้ จะมีผลให้เจ้ำหนี้เงินกู้สำมำรถเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตรำดอกเบ้ีย

ผิดเงื่อนไข ก�ำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออำจด�ำเนินกำรยึดหลักประกันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง 

ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกงบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ำกับ 0.35 เท่ำ ซึ่งเป็นอัตรำที่อยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับ ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระ

ดอกเบี้ยเท่ำกับ 82.32 เท่ำ ซึ่งแสดงว่ำบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ได้ตำมปกติ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำย

ในกำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีรัดกุม เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ซ่ึงสำมำรถช่วยลด

ควำมเส่ียงจำกกำรช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งพยำยำมรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ  

ไว้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำในข้ำงต้น บริษัทฯ เชื่อว่ำจะท�ำให้ควำมเสี่ยงจำก 

กำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ

3.	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ครอบครัวตันตำปกุลถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 140,866,700 หุ้น คิดเป็นประมำณ 

ร้อยละ 70.43 ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ จงึท�ำให้ครอบครวัตนัตำปกลุสำมำรถควบคมุมตทิีป่ระชุม 

ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่งกฎหมำยหรือข้อบงัคับบรษิทัก�ำหนดต้องให้ได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดังนัน้ ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 

จึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระรวมจ�ำนวน 5 ท่ำน จำกคณะกรรมกำรรวมทั้งสิ้น 8 ท่ำน อีกทั้ง

ปัจจุบันกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน จำกท้ังหมด 5 ท่ำน ได้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงคอยท�ำหน้ำที ่

เข้ำตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม  

เพือ่ควำมโปร่งใสของกำรบรหิำรจัดกำรและเพือ่ให้มีระบบทีส่ำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ บรษิทัฯ ยงัจดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบ 

ภำยในที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบ

กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่น

1.	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

  Dental Corporation Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรด้ำนทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000281

โทรศัพท ์ : 02-245-7197, 02-245-7198

โฮมเพจ : www.dentalcorpthailand.com

ทุนจดทะเบียน : 100.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 100.00 ล้ำนบำท

2.	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

2.1 บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด

ชื่อบริษัท : บริษัท บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 

  Bangkok International Dental Center Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรด้ำนทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรม

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : เลขที่ 157, 159 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105548059776

โทรศัพท ์ : 02-692-4433

โทรสาร : 02-248-6196

โฮมเพจ : www.bangkokdentalcenter.com

ทุนจดทะเบียน : 20.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 20.00 ล้ำนบำท
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2.2 บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด  

Bangkok International Dental Hospital Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรด้ำนทันตกรรม โรงพยำบำลทันตกรรม

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : เลขที่ 157 ชั้น 6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105550042800

โทรศัพท ์ : -

โทรสาร : -

โฮมเพจ : -

ทุนจดทะเบียน : 200.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 180.00 ล้ำนบำท

2.3 บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชื่อบริษัท : บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จ�ำกัด  

Dental All (Thailand) Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรด้ำนแล็บทันตกรรม 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : เลขที่ 257/26 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558071884

โทรศัพท ์ : -

โทรสาร : -

โฮมเพจ : -

ทุนจดทะเบียน : 5.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว : 2.00 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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3.	ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) 

อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 1 Tower B (ข้ำงสถำนทูตจีน) 

เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท์ : 02-009-9000 

โทรสำร  : 02-009-9991 

TSD Call Center : 02-009-9999

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 

นำยนพฤกษ์  พิษณุวงษ ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท์ : 02-259-5300  

โทรสำร  : 02-260-1553

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.	หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 

200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท โดยเป็นทุนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 100,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 

200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท

2.	ผู้ถือหุ้น

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นจำกทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ตำมที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน (หุ้น) สัดส่วน(ร้อยละ)

1 กลุ่มครอบครัวตันตาปกุล 140,866,700 70.43

- นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล 109,998,000 55.00

- นำงลูซินดำ  เฉิน 30,000,000 15.00

- นำงสำวจุรีพร  ตันตำปกุล 254,000 0.13

- นำยพรชัย  ตันตำปกุล 200,000 0.10

- นำงอำรี  ตันตำปกุล 154,000 0.08

- นำงสำวพรวิไล  ตันตำปกุล 114,700 0.05

- นำงสำวรัญชนำ  ตันตำปกุล 100,000 0.05

- นำยพีรณัฐ  ตันตำปกุล 46,000 0.02

2 นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 4,979,900 2.49

3 กลุ่มครอบครัวเบญจกุล 4,869,500 2.43

- นำยคเชนทร์  เบญจกุล 4,601,400 2.30

- นำงสำวณัฐวิภำ  เบญจกุล 153,600 0.08

- นำงสิวินีย์  เบญจกุล 114,500 0.05

4 นายช�านาญ  คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 2,819,200 1.41

5 นายธนศักดิ์  หิตโกเมท 2,340,000 1.17

6 นายสุทธิพจน์  อริยสุทธิวงศ์ 2,200,000 1.10

7 นางศิรินดา  ธนาวิศรุต 1,131,100 0.57

8 นายพสุวุฒิ  วิไลนิรันดร์ 1,130,000 0.57

9 นายชัยรัฐ  งามบุญอนันต์ 1,105,000 0.55

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน (หุ้น) สัดส่วน(ร้อยละ)

10 นายปรีดา  พึ่งพาพงศ์ 1,062,800 0.53

11 อื่นๆ 37,495,800 18.75

รวม 200,000,000 100.00

หมำยเหต ุ:  * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�า

ร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

3.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บรษัิทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในแต่ละปีในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  

หลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำย 

หำกไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน

ของบริษัทฯ สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน รวมถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับในกำรบริหำรงำน ควำมจ�ำเป็น และควำมเหมำะสม

อ่ืนๆ ในอนำคต ซึง่กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว อยูใ่นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำ ท้ังน้ี มตคิณะกรรมกำรบรษิทั 

เกีย่วกบักำรอนมุตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพือ่พจิำรณำ เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล  

ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท มีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุม

ครั้งต่อไป

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

1.	แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งหมด 8 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำงณัฏฐำ  รัตนเลิศ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

2. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล รองประธำนกรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

3. นำงสำวเสำวณีย์  บุญผลิต กรรมกำรอิสระ

4. นำงลูซินดำ  เฉิน กรรมกำร / รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

5. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

6. นำยไพโรจน์  เจตนชัย กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

7. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

8. นำยวิบูลย์  พจนำลัย กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำยอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพำณิช เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยพรศักดิ์ ตันตำปกุล ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยประทีป 

วำณชิย์ก่อกลุ และประทบัตรำส�ำคญัของบรษิทัฯ หรอืนำงลซูนิดำเฉนิ ลงลำยมอืชือ่ร่วมกบั นำยประทปี วำณชิย์ก่อกลุ  

และประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2559 และปี 2560 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำร

แต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ปี 2559 ปี 2560

1. นำงณัฏฐำ  รัตนเลิศ 6 / 6 7 / 7

2. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล 6 / 6 7 / 7

3. นำงสำวเสำวณีย์  บุญผลิต 6 / 6 7 / 7

4. นำงลูซินดำ  เฉิน 6 / 6 7 / 7

5. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล 6 / 6 7 / 7

6. นำยสมพงษ์  เลิศฤทธิ์1 3 / 3 2 / 2

7. นำยไพโรจน์  เจตนชัย 6 / 6 7 / 7

8. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล 6 / 6 6 / 7

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ปี 2559 ปี 2560

9. นำยวิบูลย์  พจนำลัย 6 / 6 7 / 7

10. นำยกิตติ  กำญจโนภำศ2 3 / 3 -

หมำยเหต ุ: 1. ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 2. ออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหำรของ 

บริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยไพโรจน์  เจตนชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำยวิบูลย์  พจนำลัย กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำยวิบูลย์ พจนำลัย เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงบัญชีและกำรเงิน และมี นำยอดิศักดิ์  

เอื้อตระกูลพำณิช ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2559 และปี 2560 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจ�ำนวนครั้งที่

กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ปี 2559 ปี 2560

1. นำยไพโรจน์  เจตนชัย 5 / 5 5 / 5

2. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล 5 / 5 4 / 5

3. นำยวิบูลย์  พจนำลัย 5 / 5 5 / 5

2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย กรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำงลูซินดำ  เฉิน กรรมกำรบริหำร

3. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำยประทีป วำณิชย์ก่อกุล ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
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ทั้งนี้ ในปี 2559 และ 2560 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำร

บริหำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ปี 2559 ปี 2560

1. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล 2 / 2 2 / 2 

2. นำงลูซินดำ  เฉิน 2 / 2 2 / 2

3. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล 2 / 2 2 / 2

4. นำยสมพงษ์  เลิศฤทธิ์1 1 / 1 -

5. นำยกิตติ  กำญจโนภำศ2 2 / 2 -

หมำยเหต ุ: 1. ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

2. ออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วย กรรมกำรอิสระที่

ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยไพโรจน์  เจตนชัย ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำยวิบูลย์  พจนำลัย กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

โดยมี นำยประทีป วำณิชย์ก่อกุล ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ทั้งนี้ ในปี 2559 และ 2560 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ปี 2559 ปี 25601

1. นำยไพโรจน์  เจตนชัย 1 / 1 -

2. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล 1 / 1 -

3. นำยวิบูลย์  พจนำลัย 1 / 1 -

หมำยเหต ุ: 1. เมือ่วนัที ่22 กมุภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้จดัให้มกีำรประชมุเพือ่พิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรประจ�ำปี 2561 ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Annual Report 2017              รายงานประจ�าปี 2560
41



2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. นำงลูซินดำ  เฉิน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ทั้งนี้ ในปี 2559 และ 2560 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจ�ำนวนครั้งที่

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

ปี 2559 ปี 2560

1. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล 3 / 3 2 / 2 

2. นำงลูซินดำ  เฉิน 3 / 3 2 / 2

3. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล 3 / 3 2 / 2

4. นำยสมพงษ์  เลิศฤทธิ์1 3 / 3 -

5. นำยกิตติ  กำญจโนภำศ2 3 / 3 2 / 2

หมำยเหต ุ: 1. ออกจำกต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2560

 2. ออกจำกต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560

3.	ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะผู้บริหำรประกอบด้วยผู้บริหำรจ�ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงลูซินดำ  เฉิน รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

3. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

4. นำยศุภกิตติ์  ซ้องสุข ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป

5. นำยอดิศักดิ์  เอื้อตระกูลพำณิช ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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4.	เลขานุการบริษัทฯ

 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นำยอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพำณิช 

เป็นเลขำนกุำรบรษิทั เพือ่ช่วยดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั ในกำรดูแลบรหิำรกิจกำรให้ด�ำเนนิไปในทศิทำงท่ีถกูต้อง  

โปร่งใส และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

5.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนในรูปแบบ

ของเบี้ยประชุมต่อครั้งส�ำหรับกรรมกำรประจ�ำปี 2560 เป็นดังนี้

• ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000 บำท

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 13,000 บำท

• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 12,000 บำท

• กรรมกำรตรวจสอบ 12,000 บำท

• กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 10,000 บำท

• กรรมกำรบริษัท 10,000 บำท

ในปี 2559 และปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ำกับ 330,000 บำท และ 

746,000 บำท ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ชื่อ
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2559 ปี 2560

1. นำงณัฏฐำ  รัตนเลิศ 42,500.00 107,000.00

2. นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล 25,000.00 70,000.00

3. นำงสำวเสำวณีย์  บุญผลิต 25,000.00 70,000.00

4. นำงลูซินดำ  เฉิน 25,000.00 70,000.00

5. นำยประทีป  วำณิชย์ก่อกุล 25,000.00 70,000.00

6. นำยสมพงษ์  เลิศฤทธิ์1 15,000.00 10,000.00

7. นำยไพโรจน์  เจตนชัย 62,500.00 129,000.00

8. นำยประพันธ์  พิชัยวัฒน์โกมล 50,000.00 99,000.00

9. นำยวิบูลย์  พจนำลัย 50,000.00 121,000.00

10. นำยกิตติ  กำญจโนภำศ2 10,000.00 -

หมำยเหตุ : 1. ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2559 และออกจำกต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2560

 2. ออกจำกต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 และปี 2560 ผู ้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้รับค่ำตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และ 

ผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น) รวมทั้งสิ้น 14.39 ล้ำนบำท และ 14.34 

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

5.3. ค่าตอบแทนอื่น

5.3.1	ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติสวัสดิกำรค่ำรักษำ

ทำงทันตกรรม ส�ำหรับกรรมกำรและครอบครัว ประจ�ำปี 2560 เป็นดังนี้

• กรรมกำรและครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับบริกำรกำรรักษำทำงทันตกรรมจำกศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัท

ฟรี เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บำท/ปี

• ส�ำหรับค่ำบริกำรกำรรักษำทำงทันตกรรมส่วนที่เกิน 50,000 บำทขึ้นไป กรรมกำรและครอบครัวจะได้รับ

ส่วนลด 15%

• ครอบครัวกรรมกำร ได้แก่ คู่สมรสตำมกฎมำย และบุตร

5.3.2.	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเพิ่มนำยจ้ำงเข้ำร่วมกองทุนส�ำรอง

เลี้ยงชีพ ไทยพำณิชย์ มำสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ 

จ�ำกดั เป็นผูจ้ดักำรกองทนุ ซึง่พนกังำนและผู้บรหิำรทกุคนสำมำรถสมคัรเป็นสมำชกิได้ โดยสมำชกิจะจ่ำยเงนิสะสม 

เข้ำกองทุนโดยให้นำยจ้ำงหักจำกค่ำจ้ำงแล้วน�ำส่งเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 2 - 5 ของค่ำจ้ำง และนำยจ้ำง 

มีพันธะท่ีจะจ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุน ในอัตรำเดียวกับ 

เงินสะสม

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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6.	บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

พนักงำนทั้งหมด 192 คน 189 คน และ 201 คน ตำมล�ำดับ ซึ่งแยกตำมสำยงำนได้ดังนี้

สายงาน
จ�านวนพนักงาน ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

แผนก PR / Marketing 1 3 4

แผนก Management 7 9 7

แผนกคุณภำพ 2 2 2

แผนกจัดซื้อ / จัดจ้ำง และบริหำรคลังสินค้ำ 2 2 4

แผนกบุคคลฝึกอบรม / ธุรกำร 7 6 7

แผนกบัญชี 7 6 6

แผนกกำรเงิน 20 12 14

แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 3 3

แผนกซ่อมบ�ำรุง 3 3 2

แผนก Support 16 12 11

แผนก Operation 115 119 128

แผนกเวชระเบียน 2 1 2

แผนก Contact Center 6 7 8

แผนกพยำบำล - 2 2

แผนก Lab-Coordinator 1 2 1

รวมทั้งสิ้น 192 189 201

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานในอดีต

 ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ บริษทัฯ มกีำรเปล่ียนแปลงจ�ำนวนพนกังำนดงัแสดงในตำรำงด้ำนล่ำงนี ้โดยกำรลดลงร้อยละ 1.6  

ของจ�ำนวนพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 นั้นมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้สำมำรถแทนกันได้ โดยเฉพำะในส่วนงำนแคชเชียร์ ส�ำหรับกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ของ

จ�ำนวนพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 นั้นมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มจ�ำนวนพนักงำน

ในส่วนกำรให้บริกำรลูกค้ำ และผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อรองรับปริมำณงำนและจ�ำนวนสำขำที่เพิ่มขึ้น

จ�านวนพนักงาน ณ วันที่ จ�านวน (คน) เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ

31 ธันวำคม 2558 192 - -

31 ธันวำคม 2559 189 (3) -1.6

31 ธันวำคม 2560 201 12 +6.4
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 -ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

 ผลตอบแทนรวมของพนักงำนบริษัทฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย : บำท

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ�ำนวนคน 192 189 201

เงินเดือน 57,421,093.05 54,547,188.43 63,671,225.52

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 557,988.38 565,865.04 782,772.48

สวัสดิกำรและอื่นๆ 7,815,774.11 8,333,930.52 7,797,593.21

ค่ำกะ ค่ำล่วงเวลำ 3,557,269.10 1,791,338.31 1,752,110.25

รวม 69,352,124.64 65,238,322.30 74,003,701.46

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

 บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองกำรพัฒนำบคุลำกรในองค์กร เพือ่ให้บคุลำกรมีคุณสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะปฏบัิติภำรกิจ 

ขององค์กรให้เป็นที่ส�ำเร็จ โดยพนักงำนทุกคนครอบคลุมพนักงำนประจ�ำ (full time) และพนักงำนชั่วครำว (Part Time)  

จะได้รับกำรฝึกอบรมตำมแผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปี และบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงำนได้รับกำรศึกษำและฝึกอบรม

ระหว่ำงประจ�ำกำร รวมถึงกำรศึกษำและฝึกอบรมอื่น ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อธ�ำรงและเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ โดย

• อ�ำนวยควำมสะดวกสถำนที่ห้องประชุมและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ และ Internal Web ที่ให้บริกำร

ข้อมูลภำยในขององค์กร 

• เชิญวิทยำกรที่ทรงควำมรู้ตำมหัวข้ออบรมหมำยรวมถึงกำรอบรมทั้งภำยในและนอกองค์กร

• ให้พนักงำนมีเวลำส�ำหรับกำรอบรมเพิ่มเติมควำมรู้

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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การก�ากับดูแลกิจการ

1.	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมหลกักำรทีก่�ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

(ตลำดหลักทรัพย์ฯ) โดยกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกนี้  

คณะกรรมกำรบริษัทยังได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนมุง่มัน่ทีจ่ะน�ำเอำหลกัส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีอง บรษิทัฯ  

ทั้ง 6 ประกำร คือ 

1.1. ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำของตนเอง สำมำรถชี้แจงและอธิบำยกำรตัดสินใจนั้นได้ 

(Accountability) 

1.2. ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ (Responsibility)

1.3. กำรปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่ำงเท่ำเทียมกนั มคีวำมเป็นธรรม และมคี�ำอธบิำย (Equitable Treatment)

1.4. ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(Transparency) 

1.5. กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยำว (Vision to Create Long Term Value) 

1.6. กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Ethics) มำใช้ในกำรด�ำเนินงำน มีโครงสร้ำงกำรบริหำร

ที่มีควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม 

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ 

โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทั้งต้องด�ำเนินกำร

เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีมีควำมน่ำเชื่อถือ 

3. คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผู้พจิำรณำก�ำหนดจรรยำบรรณของบรษิทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนกังำน  

รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ 

4. มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้

และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีหน่วยงำน

ประชำสัมพันธ์และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องกำรให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชำชนทั่วไป

5. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย มีสิทธิในกำรเข้ำถึง

ข้อมูลสำรสนเทศ และมีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับบริษัทฯ ที่เหมำะสม

6. มรีะบบกำรคดัสรรบคุลำกรทีจ่ะเข้ำมำรบัผดิชอบในต�ำแหน่งบรหิำรทีส่�ำคญัทกุระดบัอย่ำงเหมำะสม และมกีระบวนกำร 

สรรหำที่โปร่งใส เป็นธรรม
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 ทัง้นี ้ เพือ่ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำนและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร รวมทัง้เพือ่เป็นกำรเพิม่ควำมเชือ่มัน่ 

ให้กับผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในระยะยำว โดยแนวทำงปฏิบัติสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส�ำคญัและสิทธขิองผูถื้อหุน้ในควำมเป็นเจ้ำของบริษทัฯ โดยควบคมุบรษัิทฯ ผ่ำนกำรแต่งตัง้ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ท�ำหน้ำที่แทนตน และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในกำรออกเสียง สิทธิในกำรมอบฉันทะ 

กำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ กำรมส่ีวนแบ่งในก�ำไรของกจิกำร กำรได้รบัข่ำวสำรข้อมลูของบริษทัฯ อย่ำงเพยีงพอ กำรเข้ำร่วมประชุม 

เพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งต้ังผูส้อบบัญช ี และสทิธติดัสนิใจเรือ่งส�ำคัญๆ  

ทีอ่ำจมผีลกระทบกบับรษัิทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก�ำหนดหรอืกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธ ิกำรลดทุน 

หรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ 

ที่ส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รำยละเอียดดังนี้

1.	 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบำยในกำรสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน

ให้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.2. บรษิทัฯ จะให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที ่และวำระกำรประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุอย่ำงละเอยีด  

ให้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีต้่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุ  

แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ 

1.3. บริษัทฯ จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และ

ไม่กระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น 

1.4. บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งค�ำถำม

ล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมกับส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรลงมต ิรวมถึงกำรแพร่ข้อมลูดงักล่ำวใน website ของบรษิทัฯ  

เป็นกำรล่วงหน้ำ

1.5. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลง

คะแนนเสยีงได้ และควรเสนอชือ่กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ถือหุน้

2.	 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1. บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องได้

2.2. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนั้นมีหลำยรำยกำร เช่น วำระ

กำรแต่งตั้งกรรมกำร

2.3. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญและ

วิสำมัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม

2.4. บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส�ำคัญเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี

มีข้อโต้แย้งในภำยหลัง
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2.5. ประธำนในท่ีประชุมให้ผู ้ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและต้ังค�ำถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

2.6. คณะกรรมกำรบริษัทจะส่งเสริมให้บริษัทฯ น�ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียน 

ผูถ้อืหุน้ กำรนบัคะแนนและแสดงผล เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรประชมุสำมำรถกระท�ำได้รวดเรว็ ถกูต้อง แม่นย�ำ

3.	 การจัดท�ารายงานการประชุม	และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นมีกำรบันทึกกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนน 

ให้ที่ประชุมทรำบก่อนด�ำเนินกำรประชุม และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถำม รวมทั้งบันทึก

ค�ำถำมค�ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ถอืหุ้นเห็นด้วย คดัค้ำน และงดออกเสยีงเป็นอย่ำงไร  

รวมถึงควรบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุมด้วย

3.2. บริษัทฯ เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญ

ผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทฯ

4.	 สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ	รวมทั้งการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ	

4.1. การแต่งตั้งกรรมการ

4.1.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ำรับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมกำรแต่ละคน

ที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

4.1.2. ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง

เป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งก่อน กรรมกำร

ที่พ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

4.2. การถอดถอนกรรมการ

ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้เป็นไปตำม 

ที่กฎหมำยก�ำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.3. การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ/หรือมิใช่ตวัเงนิเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ 

พจิำรณำอนมุตัเิป็นประจ�ำทกุปี รวมทัง้ น�ำเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทน 

ของกรรมกำรในแต่ละต�ำแหน่งทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ/หรือมใิช่ตวัเงนิเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้รบัทรำบเป็นประจ�ำทกุปีด้วย
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5.	 สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าสอบบัญชี

บรษิทัฯ จะก�ำหนดให้กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก�ำหนดค่ำสอบบญัช ี ต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชี

ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแนบรำยละเอียด

เกีย่วกบัผูส้อบบัญชทีีเ่สนอเข้ำรบักำรแต่งต้ัง ส�ำนกังำนสอบบญัชทีีส่งักดั ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถของผูส้อบบัญชี  

ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ี จ�ำนวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรำยนัน้เป็นผูส้อบบญัชีให้บรษิทัฯ (กรณเีสนอแต่งตัง้รำยเดมิ)  

และค่ำบริกำรของผู้สอบบัญชี และ/หรือ ค่ำบริกำรอื่น (ถ้ำมี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บน 

เว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจำรณำอนุมัติ

6.	 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไร

บริษัทฯ จะก�ำหนดให้กำรจัดสรรส่วนแบ่งก�ำไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ โดย

ผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง

นอกจำกนี้ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดว่ำ “คณะกรรมการอาจจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และ

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจ่ำยเงินปันผล และ/หรือเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำว ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนและ

แผนกำรขยำยกจิกำรของบริษทัฯ ฐำนะทำงกำรเงนิและผลประกอบกำร รวมทัง้ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ  

ประกอบ

7.	 สทิธิในการได้รบัข้อมลู	ข่าวสาร	ผลการด�าเนนิงาน	และนโยบายการบรหิารงานอย่างสม�า่เสมอและทันเวลา

บรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ด้วยควำมโปร่งใส ถกูต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้น 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ำถึงและได้รับข้อมูล ข่ำวสำร ผลกำรด�ำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำร

งำนของบริษัทฯ ที่เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลำและเท่ำเทียมกัน โดยสำมำรถติดต่อบริษัทฯ หรือ 

รับข้อมูลผ่ำนช่องทำงติดต่อต่ำงๆ อำทิ

• ช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เว็บไซต์บริษัทฯ : www.dentalcorpthailand.com  

• โครงกำรนักวิเครำะห์เยี่ยมชมกิจกำร (Analyst Site Visit)

• โครงกำรผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกำร (Shareholder Site Visit)

• กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) / จดหมำยข่ำว (Press Release)

• กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

สทิธอิืน่ใดของผู้ถอืหุน้เป็นไปตำมท่ีพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 

และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยข่ำวสำร

ข้อมูลของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ก�ำหนดโดย

หน่วยงำนก�ำกับดูแลในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งก�ำหนดกำรประชุม พร้อมระเบียบวำระ และ

ควำมเห็นของกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้อย 

28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียง ลงมติ 

รวมทั้งสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทหุ้น

• ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมเห็น และตั้งค�ำถำมใดๆ 

ต่อทีป่ระชมุ ตำมระเบยีบวำระกำรประชมุและเรือ่งท่ีเสนอ โดยประธำนทีป่ระชมุมหีน้ำทีจ่ดัสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม 

และส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม

• ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อ

แสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

• ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ จะด�ำเนินกำรประชมุโดยเรียงตำมวำระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสือเชญิประชมุ โดยไม่มกีำรเพิม่เตมิ 

วำระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 

• บรษัิทฯ จะจดัให้มกีำรใช้บตัรลงคะแนนในทกุวำระกำรประชมุทีต้่องมกีำรลงคะแนนเสียง ทัง้นีเ้พ่ือควำมโปร่งใส 

และสำมำรถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนสียง และเปิดเผยผลกำรลง

คะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจนในรำยงำนกำรประชุม 

• บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำและให้โอกำส

ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน

• กรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้คณะกรรมกำร 

บริษัท สำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทฯ ไม่ควรมี

ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่ำว

• กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และจัดส่งรำยงำน

ดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ�ำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนประจ�ำปี

• ห้ำมไม่ให้มกีำรใช้โอกำสหรอืข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร ในกำรหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

ในทำงมชิอบ เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ โดยใช้ข้อมลูภำยใน กำรน�ำข้อมลูภำยในไปเปิดเผยกบับคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 

กับกรรมกำรและผู้บริหำรถือเป็นกำรเอำเปรียบ หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
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หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียและค�ำนงึถงึสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียท้ังภำยในและภำยนอกของบรษิทัฯ 

 ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับกำรดูแลจำกบริษัทฯ ตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรพิจำรณำให้มี

กระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

และควำมยั่งยืนของกิจกำร ในระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมีผู้มีส่วนได้เสียหลำยกลุ่มด้วยกัน ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำ, พนักงำน, 

คู่ค้ำ, ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน, เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคม หรือภำครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง 

เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของ  

ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำย หรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล

ส�ำคัญอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้แล้ว 

บรษัิทฯ ยงัได้จัดให้มช่ีองทำงรบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อร้องเรยีน หรอืข้อคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะใดทีแ่สดงว่ำผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจำก 

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือจำกกำรปฏิบัติของพนักงำนบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ 

รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบัติอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำรกระท�ำที่ขำดควำมระมัดระวังและขำด 

ควำมรอบคอบ โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผย

ซึง่ผูแ้จ้งเบำะแส รวมทัง้ด�ำเนินกำรจดัเกบ็ข้อมูลกำรร้องเรยีนเป็นควำมลบั เพือ่คุ้มครองผลกระทบทีอ่ำจเกดิข้ึนกบัผูแ้จ้งเบำะแส 

ดังกล่ำว

1.	 ผูถ้อืหุ้น	

บรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะรบัผดิชอบและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัผู้ถอืหุ้น ค�ำนึงถงึกำรเจริญเติบโตของบรษัิทฯ  

อย่ำงยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง โดยด�ำเนินกำรให้มีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงสม�่ำเสมอ 

และมกีำรพฒันำธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่ง โดยกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงโปร่งใส ด้วยระบบบญัช ีระบบกำรควบคมุ และตรวจสอบ 

ภำยในที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ไว้ในจริยธรรม

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยสรุปจริยธรรมว่ำ

ด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ได้ดังนี้

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัท มีแนวทำงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกันดังนี้

1. ปฏิบัติหน้ำที่และด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ 

(Accountability to Shareholders) มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน

โดยอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำยหลักจริยธรรมและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

2. บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์

อย่ำงเตม็ที ่ตลอดจนตดัสนิใจด�ำเนนิกำรใดๆ ด้วยควำมซือ่สตัย์ สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ (Duty of Care)  

และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
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3. ก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิงำน เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ บรษัิทฯ มสีถำนะทำงกำรเงนิ กำรบรหิำรและกำรจดักำรท่ีถกูต้อง  

เหมำะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4. จัดกำรดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่ำ สูญหำย หรือสูญเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์

5. ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภำยในใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นควำมลับ

และ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ ต่อบุคคลภำยนอกอันจะน�ำมำซึ่งผลเสียของบริษัทฯ

6. เคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรำยงำนสถำนะและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสำรสนเทศ  

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน สม�่ำเสมอ ทันเวลำ ถูกต้องและครบถ้วนตำมควำมจริง โดยม ี

ข้อมูลสนับสนุนท่ีมีเหตุผลอย่ำงเพียงพอ และเป็นไปตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด

7. ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้

บริษัทฯ ทรำบ

2.	 พนกังาน

พนักงำนถือเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้ำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นธรรม บริษัทฯ สรรหำและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิติังำน โดยมุง่พฒันำและเพิม่พูนควำมสำมำรถของพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ส่งเสรมิ 

พนักงำนให้มีโอกำสในควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในอำชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

โดยมีแนวทำงปฏิบัติต่อพนักงำนดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเคำรพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน

2. กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย รวมถึงให้รำงวัลและลงโทษพนักงำนกระท�ำด้วยควำมสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐำน

ของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3. ประเมินผลงำนและควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

4. ให้ผลตอบแทนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและควำมเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 

ต�ำแหน่งงำน ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน โดยจะพิจำรณำให้สอดคล้อง

กับผลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคม

5. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่เหมำะสม ให้กับพนักงำนโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน

ธรุกิจเดยีวกันหรอืใกล้เคยีงกนั และเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด เช่น กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีส�ำหรบัพนกังำน  

เป็นต้น

6. สนับสนุนและให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงำน

ทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของพนักงำน

7. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท�ำงำนเพ่ือสุขอนำมัยและมีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงำนอยู่เสมอ

8. จัดให้มีอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกและสวัสดิกำรที่เหมำะสมส�ำหรับลูกจ้ำงที่ทุพพลภำพ

9. ส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของครอบครัว

พนักงำนให้มีควำมสุขและสำมำรถพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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10. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และเคำรพสิทธิในกำรรวมกลุ่มของพนักงำน ในอันที่จะเสนอแนะ

หรอืก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำงำน และ/หรือข้อตกลงต่ำงๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ทกุฝ่ำย และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ 

อนัดใีนกำรท�ำงำนร่วมกัน ตลอดจนมช่ีองทำงในกำรรบัเรือ่งร้องเรียนกำรกระท�ำควำมผิด แนวทำงกำรไต่สวน 

หำข้อเท็จจริง และกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส

11. ส่งเสรมิให้พนกังำนปฏบัิตงิำนภำยใต้วฒันธรรม และค่ำนยิมทีด่ร่ีวมกนั ตลอดจนมคีวำมสำมคัคภีำยในองค์กร

12. บริหำรงำนโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง

ในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน

13. ปฏบัิตติำมกฎหมำยข้อบงัคบัต่ำงๆ เกีย่วกบักฎหมำยแรงงำน (เช่น กำรจ้ำงงำน กำรเลกิจ้ำง) และสวสัดภิำพ 

ของพนักงำน

3.	 ลกูค้า

บรษัิทฯ มีควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพือ่ให้ได้รบัผลิตภณัฑ์ 

และบริกำรที่ มีคุณภำพและเป็นธรรมในระดับรำคำที่เหมำะสม โดยมีแนวทำงปฏิบัติต่อลูกค้ำและผู้บริโภคดังนี้

1. ด�ำเนินกำรสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำรที่ดีในรำคำที่เหมำะสม 

โดยพนักงำนที่มีคุณภำพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. มีกำรศึกษำ ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้ำและ/หรือบริกำรที่อำจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค 

อย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำน ข้อก�ำหนด กฎหมำย

คุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ข้อมลูข่ำวสำรทีถ่กูต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ส�ำหรบักำรตดัสินใจของผูบ้รโิภคสนิค้ำและ/หรือบรกิำร  

โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหำหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้ำและ/หรือบริกำรเข้ำใจผิด อันเป็นเหตุ

ให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ ปริมำณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ

4. จัดให้มีกระบวนกำรที่ลูกค้ำสำมำรถแจ้งถึงปัญหำของกำรน�ำสินค้ำไปใช้ หรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม 

ผ่ำนทำง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

และเหมำะสม รวมทั้งน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุงหรือพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำรดังกล่ำวต่อไป

5. สนบัสนนุกจิกรรมต่ำงๆ ในอนัทีจ่ะเสริมสร้ำงและธ�ำรงรักษำไว้ซ่ึงควำมสัมพันธ์อนัดีระหว่ำงลูกค้ำกบับรษิทัฯ  

ให้ยั่งยืนสืบไป

4.	 คูค้่า	คูแ่ข่งทางการค้า	และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือควำมเสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลัก 

จรรยำบรรณที่ดี ปฏิบัติตำมกฎหมำย กติกำและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญำอย่ำงเคร่งครัด สร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ 

รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับทุกฝ่ำย
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จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแนวทำง

ปฏิบัติต่อคู่ค้ำดังนี้

1. ปฏบิตัต่ิอคูค้่ำอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรมและตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย

2. ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

เง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลัก

ควำมสมเหตุสมผล

3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ

4. ในกรณทีีม่ข้ีอมูลว่ำมกีำรเรยีกรบัหรอืยอมรับทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ทีไ่ม่สจุรติเกดิขึน้ จะต้องเปิดเผย 

ข้อมูลต่อคู่ค้ำ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ โดยไม่ชักช้ำ

5. มีนโยบำย หรือมำตรกำรในกำรตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้ำของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้ำงต่ำงๆ รวมทั้ง 

สนับสนุนกำรท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำที่ด�ำเนินกิจกำรอย่ำงเป็นธรรม ไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนัก

ถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

6. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ

ควำมมั่นคงของประเทศ

7. มุ่งมั่นในกำรรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับคู่ค้ำและคู่สัญญำและให้ควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมกำรบริษัท ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยแนวทำงปฏิบัติ

ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำมำรยำทของกำรแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม

2. ไม่กระท�ำโดยเจตนำเพือ่ท�ำลำยชือ่เสียงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงเส่ือมเสีย โดยปรำศจำก 

ซึ่งข้อมูลอันอำจกล่ำวอ้ำงได้

3. ไม่กระท�ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำและงำนอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ หรอืคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมกำรบริษัท ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหนี้ โดยมีแนวทำงปฏิบัต ิ

ต่อเจ้ำหนี้ดังนี้

1. ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท�ำให้ผิดนัดช�ำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้

ทรำบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำมสมเหตุสมผล

2. บรหิำรจดักำรเงนิทนุให้มโีครงสร้ำงทีเ่หมำะสมเพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และรกัษำควำมเชือ่มัน่ 

ต่อเจ้ำหนี้

3. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ

ควำมมั่นคงของประเทศ

4. มุ่งมั่นในกำรรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับเจ้ำหนี้และให้ควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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5.	 ชมุชน	สังคมและส่ิงแวดล้อม	

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจด้วยส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีควำมตระหนัก ห่วงใยและใส่ใจ

ถึงควำมปลอดภัยของชุมชน และคุณภำพชีวิตของประชำชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ

อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ดูแล และให้ควำมใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตำม

กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรือ

อำจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบำย/แนวทำงปฏิบัติต่อต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม 

ดังต่อไปนี้ ในกำรนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย/แนวปฏิบัติดัง

กล่ำว รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีหรืออำจ

จัดท�ำเป็นฉบับแยกต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ�ำปีตำมควำมเหมำะสม

1. ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนักงำน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อชุมชน 

สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม

ต่ำงๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

2. มีส่วนร่วมทำงสังคม ในกำรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมอนัดงีำม ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศำสนกิชนทีด่ใีนกำรให้กำรอปุถมัภ์กิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงสม�ำ่เสมอ

3. มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ กำรพัฒนำควำมรู้

ทำงวิชำชีพให้มีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

4. มส่ีวนร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม ในเร่ืองสำธำรณประโยชน์ กำรรกัษำสภำพแวดล้อม และกำรพฒันำชมุชน 

ตลอดจนโครงกำรสร้ำงสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

5. มส่ีวนร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมในรปูแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดท�ำโครงกำรท�ำฟันฟรสี�ำหรบัพระภกิษุสงฆ์

6. รณรงค์และสร้ำงจิตส�ำนึกให้แก่พนักงำนในกำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกร และพลังงำนต่ำงๆ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

7. ไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

8. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ

ควำมมั่นคงของประเทศ

9. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำม ข้อก�ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบได้ ในระยะเวลำเหมำะสม และเป็นประโยชน์เพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน 

กำรบรหิำรงำน และตดัสินใจด�ำเนนิกำรใดๆ ส�ำหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย บรษิทัฯ จงึมหีน้ำทีใ่ห้ข้อมลูแก่ผูท่ี้เกีย่วข้องทุกฝ่ำย 

ด้วยควำมเป็นธรรม ด้วยข้อมูลที่เหมำะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม

กัน โดยผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำน

ประจ�ำปี สื่อต่ำงๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยมีนโยบำย/แนวทำงปฏิบัติต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม  

ดังต่อไปนี้
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• บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร

4. งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้ำ

5. แบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้

6. ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทฯ น�ำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน หรือสื่อต่ำงๆ

7. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

8. โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs)

9. กลุม่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมท่ีถอืหุน้ต้ังแต่ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด  

และมีสิทธิออกเสียง

10. กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรระดับสูง

11. หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น

12. ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี)

13. นโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

14. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ

15. กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมถึง

เรื่องที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

16. กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

17. ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 

หมำยเลขโทรศัพท์

• บรษัิทฯ จะจดัให้มแีผนกนกัลงทนุสมัพันธ์ (Investor Relations) เพือ่สือ่สำร ให้ข้อมูล และตอบข้อซกัถำม 

ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ สื่อมวลชน และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวได้รับข้อมูล

ของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

• บรษัิทฯ จะจดัให้มรีำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่กับ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี

• บรษัิทฯ จะจัดท�ำค�ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis  

หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูล

และเข้ำใจกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทในแต่ละงวดได้ดยีิง่ข้ึน

• บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ�ำนวนครั้ง

ของกำรประชุม และจ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรท�ำหน้ำที่ รวมทั้ง

กำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริษัท ในรำยงำนประจ�ำปี

• บรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

ทีส่ะท้อนถงึภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของแต่ละท่ำน รวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย
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หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

 คณะกรรมกำรบรษัิท มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษทัฯ กำรก�ำกบัดแูล กจิกำรให้เป็นไป 

ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.	 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนรวม 8 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมด เป็นไปตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดให้บริษัท

จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซ่ึงคณะกรรมกำร 

ของบริษทัฯ เป็นผูท้รงคณุวฒิุจำกหลำกหลำยอตุสำหกรรม ทัง้ด้ำนธรุกิจ บญัชแีละกำรเงนิ ซึง่เก่ียวข้องและสนบัสนนุ 

ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนี้แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย

และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

2.	 คณะกรรมการชดุย่อย

2.1. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรกระจำยอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใสในกำร

บรหิำรจดักำร โดยจัดให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่เป็นกำรแบ่งเบำภำระหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษทั  

ในกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมกำร

บริหำรเพื่อช่วยในกำรพิจำรณำและกลั่นกรองงำนเฉพำะเรื่องเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของประธำน 

เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2.2. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่

3.	 บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมกำรบริษทัมบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบำย เป้ำหมำย ภำรกจิ แผนธรุกิจ  

และงบประมำณของบรษิทัฯ ตลอดจนก�ำกบัดูแลให้คณะผูบ้ริหำร บรหิำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยทีก่�ำหนดไว้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม

คณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตำมหลักกำร 

ข้อพงึปฏบิตัทิีด่ ี โดยจะต้องพจิำรณำถงึปัจจยัเสีย่งและวำงแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรทีม่คีวำมเหมำะสม รวมทัง้ 

ต้องด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มัน่ใจว่ำระบบบญัช ีรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชมีคีวำมน่ำเชือ่ถอื เพือ่ก�ำกบัดแูล 

ให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ก�ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองขึน้ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือช่วยพจิำรณำกล่ันกรอง 

งำนที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงรอบคอบ

3. คณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร และบทบญัญตัเิกีย่วกบัจรรยำบรรณของบรษัิทฯ  

และจริยธรรมทำงธุรกิจ ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึง

ลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ 
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4. คณะกรรมกำรบริษัทต้องคัดเลือก ก�ำหนดค่ำตอบแทน สอบทำนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท 

และผู้บริหำรระดับสูง เฝ้ำสังเกตและแก้ปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นของฝ่ำยบริหำร 

กรรมกำร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีระบบกำรควบคุมที่เหมำะสมใช้อยู่ โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งระบบกำรเฝ้ำสังเกตควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและในกรณี

ที่จ�ำเป็นอำจเปลี่ยนตัวผู้บริหำรคนส�ำคัญและสอดส่องดูแลกำรสืบทอดงำน

5. คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร

สำมำรถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ และจะก�ำหนดตำรำงกำรประชุมให้ทรำบล่วงหน้ำตลอดปี เพื่อให้

กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำเข้ำร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม 

เว้นแต่ในกรณจี�ำเป็นรบีด่วนเพือ่รักษำสทิธิหรอืประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจ้งหนงัสอืนดัประชมุและระเบียบ 

กำรประชุมให้ช้ำกว่ำนั้นก็ได้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรพิจำรณำข้อเสนอต่ำงๆ ล่วงหน้ำ 

เพื่อให้มีเวลำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงถี่ถ้วนและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

7. กรรมกำรบริษัทได้รับกำรสนับสนุนให้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่

8. กรรมกำรบริษัทแต่ละคนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม

9. คณะกรรมกำรบริษัทควรเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำร

อืน่ท่ีได้รบัมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่�ำหนด และในกรณทีีจ่�ำเป็น คณะกรรมกำรบริษทัอำจจัดให้ 

มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ

10. กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะต้องพิจำรณำว่ำจะของดเว้นจำกกำรร่วมอภิปรำยให้ควำมเห็น หรือลง 

คะแนนเสียงในวำระดังกล่ำว หรือจะไม่เข้ำร่วมประชุมในระเบียบวำระดังกล่ำวเลย หรือขอไม่รับเอกสำร

ระเบียบวำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง 

11. กรรมกำรทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุมกรรมกำรและเอกสำรส�ำคัญอื่นๆ และ

หำกกรรมกำรอิสระมีข้อสงสัยใดๆ กรรมกำรอื่นๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ต้องด�ำเนินกำรเพื่อตอบ 

ข้อสงสัยดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็วและครบถ้วนเท่ำที่จะเป็นไปได้

12. ในกรณีท่ีกรรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมกำรสำมำรถขอให้ บันทึกข้อคัดค้ำนไว้ในรำยงำน 

กำรประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงกำรคัดค้ำนต่อประธำนคณะกรรมกำรภำยใน 3 วันนับแต่วันที่กำรประชุม

สิ้นสุดลง

13. จดัให้มรีำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรทีบ่นัทกึสำระและมติกำรประชมุ รวมทัง้ควำมเหน็ของกรรมกำร  

และส่งให้กรรมกำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนภำยในเวลำ 7 วันท�ำกำร และจัดให้มีรำยงำน

กำรประชุมที่ถูกต้องภำยใน 14 วันตำมกฎหมำย

14. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรเชิญผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อให้สำรสนเทศ

รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยตรงและเพื่อให้กรรมกำรได้มีโอกำสรู้จัก 

ผู้บริหำรส�ำหรับประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง กรรมกำรสำมำรถพบฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม

บริษัทฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและสำมำรถขอรับรำยงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้
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2	 คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

 เพือ่ให้กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรได้จดัให้มคีณะกรรมกำรชดุย่อย เพือ่ด�ำเนนิกำร 

ในเรื่องต่ำงๆ ตำมควำมจ�ำเป็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง ซึ่งได้เปิดเผยรำยชื่อของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในโครงสร้ำงกำรจดักำร 

โดยขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

เป็นดังต่อไปนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหำชน  

พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ

3. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหำรของบริษัทฯ  

พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

4. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ

ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทต่อไป

5. พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจผูกพันบริษัทได้ 

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ�ำนำจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้

7. พจิำรณำอนมุตักิำรท�ำรำยกำรกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษทัฯ เว้นแต่ในกรณทีีร่ำยกำรดงักล่ำว 

จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ 

และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ

8. พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ

9. พจิำรณำอนมุตักิำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ได้ว่ำบริษัทฯ มกี�ำไรพอสมควรทีจ่ะท�ำเช่นน้ัน  

และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป

10. มหีน้ำทีก่�ำหนดวสิยัทศัน์ นโยบำยและทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั กลยุทธ์ธรุกจิ งบประมำณประจ�ำปี และ 

ก�ำกับควบคมุดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยทีก่�ำหนดไว้ อย่ำงมปีระสิทธภิำพและประสทิธผิล 

เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
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11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สำระส�ำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส

12. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง

13. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

14. พจิำรณำตดัสนิในเรือ่งทีมี่สำระส�ำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธรุกจิโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบรหิำร  

กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก�ำหนด

15. ก�ำหนดอ�ำนำจและระดับกำรอนุมัติในกำรท�ำธุรกรรม และกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริษัท

ให้คณะหรอืบคุคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องโดยจดัท�ำเป็นคูม่อือ�ำนำจด�ำเนนิกำร  

และให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนกำร 

ในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน

17. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง

18. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ 

ผูส้อบบญัชไีว้ในรำยงำนประจ�ำปี และครอบคลมุในเรือ่งส�ำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพงึปฏิบตัทิีด่สี�ำหรบักรรมกำร 

บริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19. ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎบัตรที่ก�ำหนดไว้

20. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพือ่ให้ม่ันใจว่ำ มคีวำมถกูต้องและเชือ่ถอืได้ รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพยีงพอ  

โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินท้ังรำยไตรมำส 

และประจ�ำปี

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)  

ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน

ให้ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอ่ืนใด 

ทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้มกีำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเหน็ว่ำ 

จ�ำเป็นและเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่ส�ำคัญ

และจ�ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบ

ระบบงำนภำยใน

3. สอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ  

นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจำรณำ

เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ

ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลของบรษิทัในเรือ่งดงักล่ำวให้มคีวำมถกูต้องและครบถ้วน  

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำว

ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท

(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏิบัตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์  

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช) ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร (Charter)

(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้ 

รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

10. ร่วมให้ควำมเหน็ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงำนของเจ้ำหน้ำทีข่องหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

11. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้บริหำร หรือ

พนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น

12. ให้มีอ�ำนำจว่ำจ้ำงทีป่รึกษำ หรอืบคุคลภำยนอกตำมระเบยีบของบริษทัมำให้ควำมเห็นหรอืให้ค�ำปรกึษำในกรณ ี

จ�ำเป็น

13. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน

พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี

14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

15. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ก�ำหนดวิธกีำรสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกบัลักษณะและกำรด�ำเนินธรุกจิ 

ขององค์กร โดยกำรก�ำหนดคุณสมบัติ และควำมรู้ควำมช�ำนำญแต่ละด้ำนที่ต้องกำรให้มี 

2. สรรหำกรรมกำร เมื่อถึงวำระท่ีจะต้องเสนอชื่อกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสรรหำ

อำจพจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอชือ่จำกผู้ถอืหุน้ หรือกำรใช้บริษทัภำยนอก 

ช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำกท�ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคล

ที่เหมำะสม เป็นต้น

3. พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ 

ที่ก�ำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

5. ด�ำเนนิกำรทำบทำมบคุคลทีม่คีณุสมบัติสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบติัท่ีก�ำหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบคุคลดงักล่ำว 

มีควำมยินดีที่จะมำรับต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำแต่งตั้ง

7. พิจำรณำสรรหำผู้บริหำรระดับสูง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

8. พจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสงู เพือ่ให้มคีวำมเหมำะสม โดยทบทวน 

ควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อตุสำหกรรมเดยีวกับบรษิทั และก�ำหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมำะสมเพือ่ให้เกดิผลงำนตำมทีค่ำดหวงั ให้มคีวำมเป็นธรรม  

และเป็นกำรตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ

9. ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่นค่ำตอบแทนประจ�ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน 

และค่ำเบี้ยประชุม โดยค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจ

ของบริษัท และควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

ที่บริษัทต้องกำร 

10. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง

ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

11. ก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยได้พจิำรณำไว้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่อนมุตัค่ิำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

และผู้บริหำรระดับสูง ส่วนของกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

12. พจิำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเหน็ชอบ ในกรณทีีม่กีำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ใหม่ให้กรรมกำรและพนักงำน  

โดยยดึหลกัให้เกดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรและพนกังำนปฏบิตัหิน้ำทีเ่พือ่ให้เกิด 

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพได้อย่ำงแท้จริง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็น

ผู้บริหำรงำน และพนักงำนในระดับบริหำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมกำรบริหำร

2. ท�ำหน้ำทีค่วบคมุกำรบรหิำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนดไว้และรำยงำน 

ผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ในกำรด�ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรต้องมี

กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำร

บริหำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่ำวที่นับได้อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจำก

คะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมด

3. พจิำรณำกำรก�ำหนดอ�ำนำจและระดบักำรอนมุติัของแต่ละบคุคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และจัดให้มกีำรแบ่งแยก 

หน้ำที่ที่อำจเอื้อให้เกิดกำรท�ำทุจริตออกจำกกัน รวมถึงกำรก�ำหนดขั้นตอน และวิธีกำรท�ำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพือ่ป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์  

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติหลักกำร รวมถึงควบคุมให้มีกำรถือปฏิบัติตำมหลักกำรและ 

ข้อก�ำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว

4. พิจำรณำงบประมำณประจ�ำปีและขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ

ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

5. พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมำะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท

6. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนและก�ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ�ำนำจในคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร

7. พิจำรณำกำรท�ำสัญญำต่ำง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ตำมอ�ำนำจในคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร

8. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญต่ำง ๆ  ของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร

บริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ดีและโปร่งใส

9. พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ำยปันผลประจ�ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท

10. พิจำรณำกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

11. ก�ำกบัดแูลให้มขีัน้ตอนให้ผูป้ฏบิตังิำนต้องรำยงำนเหตกุำรณ์ หรอืกำรกระท�ำทีผ่ดิปกต ิหรอืกำรกระท�ำผดิกฎหมำย  

ต่อคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณีที่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีผลกระทบที่มีสำระส�ำคัญ จะต้อง

รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ไข ภำยในระยะเวลำอันสมควร 

12. ด�ำเนินกำรใดๆ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

หรือตำมที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท

13. กำรด�ำเนนิเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดๆ ซ่ึงได้รบักำรลงมติ และ/หรอื อนมุตัจิำกท่ีประชุม 

คณะกรรมกำรบรหิำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัรับทรำบในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ถดัไป

ทั้งนี้กรรมกำรบริหำรจะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรโดยให้สอดคล้องและ

เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน

แห่งประเทศไทย

2. วำงกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพ่ือให้สำมำรถประเมิน ตดิตำมและควบคมุควำมเส่ียง 

แต่ละประเภทให้อยูใ่นระดับทีย่อมรับได้ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรและควบคมุควำมเส่ียง

3. ประเมินควำมเสี่ยงในระดับองค์กร และก�ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง

ควบคุมดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้

4. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอที่จะ

ควบคุมควำมเสี่ยง

5. มีอ�ำนำจในกำรเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วข้องมำช้ีแจงหรอืแต่งตัง้และก�ำหนดบทบำททีใ่ห้ผูป้ฏบิตังิำนทกุระดบัมีหน้ำที ่

บริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรบริหำร

ควำมเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

6. รำยงำนผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

7. จัดท�ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8. ระบคุวำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ พร้อมทัง้ วเิครำะห์ และประเมนิควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มีผลกระทบ 

บริษัท

9. จัดท�ำแผนงำนเพื่อป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยง 

10. ประเมินผล และจัดท�ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

11. จัดวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ

12. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมกำรด�ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท

2. ตัดสินในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรควบคุม

กำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ

3. เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำรค�ำสั่ง หนังสือ

แจ้งใด ๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร

4. มีอ�ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย บุคคลตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และผลตอบแทน

ที่เหมำะสม และให้มีอ�ำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสม ของพนักงำนระดับต่ำง ๆ ตำมที่ก�ำหนดไว ้

ในคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร

5. มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท

6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/ หรือกรรมกำร

บริษัท
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7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำน

8. ด�ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษัท

ทัง้น้ีประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร จะไม่สำมำรถอนมุตัริำยกำรทีต่นหรอืบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวนได้เสีย 

หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอืน่กบับริษทัหรือบริษทัย่อย โดยจะต้องด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอน 

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2.2 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 นำยวิบูลย์ พจนำลัย เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ 

โดยมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน ดังนี้

ประวัติการศึกษา

ช่วงเวลา วุฒิการศึกษา / สถาบันการศึกษา

2536 – 2540 ปริญญำตรี สำขำพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2545 - 2546 ปริญญำโท สำขำกำรเงินกำรลงทุน  

Georgia State University

ประวัติการท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

2557 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน  

บริษัท แกรนด์ ออดิท จ�ำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท โรงพยำบำลมุกดำหำรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร  

บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสำหกรรม จ�ำกัด

2556 - 2557 กรรมกำรบริหำร  

บริษัท บีพีอำร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด

2547 - 2556 ผู้จัดกำรอำวุโส  

บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ�ำกัด

2540 - 2545 ผู้ตรวจสอบบัญชีอำวุโส  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส จ�ำกัด
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3.	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถอืหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม  

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำร

อิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ 

ผูม้อี�ำนำจควบคุมของผูข้ออนญุำต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดบัเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  

หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน

วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระ ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมกำรอิสระ 

เคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็นบิดำ มำรดำ  

คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคมุ  

หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับริษทัฯ บรษิทัใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ

ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งม ี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

สงักัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

กรรมกำรอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้ 

รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที ่

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ

ทีร่บัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบ 

กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของ บริษัทฯ
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3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำบุคคลที่จะเข้ำมำ

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมเหมำะสมด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ก่อนน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

ตำมแต่กรณี

4	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บริษัทฯ จะควบคุมดูแลผ่ำนกำรส่งกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรเพื่อควบคุมทิศทำง

และนโยบำยกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ควรมีสิทธิคัดค้ำน (Veto Right)  

ในเรือ่งทีส่�ำคญัๆ ทีจ่ะด�ำเนนิกำรโดยบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ โดยกำรลงทนุในบรษิทัดงักล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำ 

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน และในกรณีที่เป็นกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย รวมถึงต้องก�ำกับให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัทที่จะไปลงทุน 

เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดท�ำงบกำรเงินได้ทันก�ำหนดอีกด้วย

5.	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและก�ำกับดูแลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน (รวมถึงคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ซึ่งได้รับทรำบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้

ก) ต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข) ต้องไม่น�ำควำมลบั และ/หรอื ข้อมลูภำยในของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ไปเปิดเผย หรอืแสวงหำผลประโยชน์ 

แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทน 

หรือไม่ก็ตำม

ค) ต้องไม่ท�ำกำรซื้อขำย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน 

บรษัิทฯ และ/หรอื เข้ำท�ำนติิกรรมอืน่ใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรอื ข้อมลูภำยในของบรษิทัฯ อนัอำจก่อให้เกิด 

ควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน 

ของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผย 

งบกำรเงินต่อสำธำรณชนโดยข้อก�ำหนดดังกล่ำวให้รวมควำมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ

กรรมกำร ผู้บริหำร และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระท�ำผิด

ร้ำยแรง
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2. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจัดท�ำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 

และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ ต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 59  

และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ จัดท�ำและน�ำส่งรำยงำนกำรถอืหลักทรัพย์ของตน  

ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรของบริษัทฯ ก่อนน�ำส่งส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภำยใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์

ภำยใน 3 สำมวันท�ำกำรนับแต่วันที่มีกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

4. ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญ 

ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำก่อนที่

จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผย

ข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำร 

ในสำยงำนบัญชหีรอืกำรเงินทีเ่ป็นผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ ควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ 

ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนรวมทั้งห้ำมไม่ให้

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

5. ก�ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน�ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่กำรตักเตือน

เป็นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำก

เจตนำของกำรกระท�ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ

6.	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้

แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี D BIDC BIDH DAT

งวดปี 2559 1.20 0.58 0.04 0.04

งวดปี 2560 1.15 0.68 0.04 0.08

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Annual Report 2017              รายงานประจ�าปี 2560
69



ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.	นโยบายภาพรวม

 บริษัทฯ มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วย

ควำมตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัในกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อม 

อย่ำงต่อเนือ่งมเีจตนำรมณ์ท่ีจะท�ำงำนร่วมกับผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง โดยมุง่สร้ำงและสืบสำนควำมสัมพันธ์อนัดีทีเ่กดิจำกกำรยอมรบั 

และไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ค�ำนึงถึงผลกระทบที่อำจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนที่บริษัทฯ 

ประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติและ

วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

นโยบายนี้ มีหลักการก�าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1) กำรก�ำกับดูแลองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดี ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึง 

กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้

บรรลุเป้ำหมำยและด�ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กรชั้นน�ำ

2) สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ

ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และต่อต้ำน 

กำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

3) กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะสม กับอุตสำหกรรมของไทย 

กำรปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงโครงสร้ำง และกำรจัดระเบยีบองค์กรน้ันจะด�ำเนินกำรอย่ำงรบัผดิชอบโดยอยูภ่ำยใต้ 

กรอบแห่งกฎหมำยไทย รวมทัง้ปฏบัิตติำมกฎหมำย และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย 

อย่ำงเคร่งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยส�ำหรับพนักงำน ผู้มำใช้บริกำร รวมถึง และ 

ผู้มำเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยพยำยำมให้ทุกคนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุและอันตรำยใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้

4) สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ใส่ใจในควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยของบุคลำกรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ 

สถำนประกอบกำร บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

และสิง่แวดล้อม ให้เป็นวถิดี�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัของบคุลำกรของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ของทุกคน รวมท้ังชุมชน 

และสงัคมโดยรวม บรษัิทฯ สนบัสนนุให้มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม ลดกำรใช้อย่ำงสิน้เปลอืง นอกจำกนัน้  

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้ควำมปลอดภัยเป็นเร่ืองส�ำคญัโดยจดัท�ำข้อก�ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยั  

อำชีวอนำมัยและสิง่แวดล้อม ทีม่มีำตรกำรไม่น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บคุลำกรของบรษิทัฯ  

ต้องศึกษำ และปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำย ข้อก�ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

5) กำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจ

ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง

6) ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและผู้จัดหำ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ มีควำมจริงใจต่อ

กำรจัดกำรข้อร้องเรยีนของลกูค้ำ รวมทัง้พยำยำมท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรให้บริกำร  

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีควำมคำดหวังที่จะได้รับสินค้ำและกำรบริกำรในลักษณะเดียวกันนี้จำกองค์กร  

ผู้จัดหำสินค้ำ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้ำและผู้จัดหำ
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7) กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมต้องกำรของชุมชน ส่งเสริมบุคลำกรเพื่อเป็น 

หุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถำนประกอบกำรในด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ วัฒนธรรม สังคม 

และมีส่วนในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วม

ท�ำงำนอำสำสมัคร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

2.	การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

 บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยกำรตลำด มหีน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรจดัท�ำแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม  

สิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม โดยน�ำเสนอแผนงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอนุมัต ิ

เป็นประจ�ำทกุปี รวมถงึรำยงำนสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผน ทีก่ระท�ำในปีทีผ่่ำนมำให้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ รบัทรำบด้วย

3.	การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่ำงถูกตรวจสอบหรือถูกกล่ำวหำว่ำ 

มีผลกระทบด้ำนลบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม อนัเป็นกรณทีีอ่ำจกระทบต่อกำรประกอบธรุกจิ ชือ่เสยีง หรอืควำมน่ำเชือ่ถอืของบรษิทัฯ  

หรือบริษัทย่อย อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

4.	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(after	process)

โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง	13,000	ราย” (14 ธันวำคม 2560)

มะเร็งเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และจำกกำรวิจัยพบว่ำ ยิ่งผู้ป่วยทรำบข้อมูล รู้จักแผน 

กำรรักษำของตัวเองมำกเท่ำไหร่ โอกำสในกำรรับมือกับโรคมะเร็งยิ่งดีขึ้นมำกเท่ำนั้น โครงกำร “สานพลัง...พลิกชีวิต

ผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรับมือกับโรคมะเร็ง 

อย่ำงถูกต้อง เพื่อเป็นกำรเพิ่มอัตรำกำรรอดชีวิตและคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
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5.	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

 บรษัิทฯ และบริษทัย่อยมุง่มัน่ในกำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงมคีณุธรรม ยดึมัน่ในควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนได้เสีย 

ทกุกลุม่ตำมหลักบรรษทัภบิำลทีด่ ี ดงันัน้เพือ่ให้ม่ันใจว่ำบริษทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยก�ำหนดควำมรบัผดิชอบ แนวปฏิบัติ  

และข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของ บริษัทฯ และด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ 

ที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนขององค์กร อย่ำงโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

1. กรรมกำรบริษทัฯ ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุระดบั ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ โดยต้องไม่เข้ำไปเกีย่วข้อง 

กับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคน ทุกระดับที่จะมีส่วนในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตำมนโยบำย 

ที่เหมำะสม ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

3. บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยพฒันำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้สอดคล้องกบักฎหมำยทีเ่กีย่วข้องรวมถงึ 

หลักปฏิบัติด้ำนศีลธรรม โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริต

และคอร์รัปชั่นและน�ำมำจัดท�ำเป็นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่กระท�ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล 

รวมถึงกำรควบคุม กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและ

สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด�ำเนินกำร

ที่ไม่เหมำะสม

5. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัให้มกีำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและตรวจสอบอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังำน 

มีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม

6. บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจดัให้มีควำมรูด้้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ผู้บรหิำร  

และพนักงำน เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อ 

ให้เห็นควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7. พนกังำนไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเห็นกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่ท่ีเกีย่วข้องกบับริษทัฯ และบรษิทัย่อย 

ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ กำรนิ่งเฉยหรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนเป็นควำมผิด

8. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนหรือบุคคลภำยนอกที่แจ้งเรื่องคอร์รัปช่ัน 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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9. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนผู้ที่กระท�ำคอร์รัปชั่น เป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ

ทำงวินยัสงูสดุตำมระเบยีบท่ีบรษิทัฯ และบริษทัย่อยก�ำหนด และอำจได้รบัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท�ำนัน้ 

ผิดกฎหมำย

10. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงำนภำยนอก สอบทำนระบบ

รำยงำนทำงกำรบรหิำร และระบบบริหำรควำมเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มคีวำมเหมำะสม 

กับธุรกิจ และมีประสิทธิผล
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุม

ทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวข้อง และมุง่เน้นให้มกีำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring  

Organization of Treadway Commission) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมสมบูรณ์

มำกยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกที่สุด 

 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำที่

ก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรประเมิน และวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัย

ภำยนอกและปัจจัยภำยใน เพื่อน�ำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมควำมเสี่ยงองค์กร

 นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีกำรประเมินควำม

เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(“ส�ำนักงำน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบกำรควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ กำรควบคุมภำยในองค์กำร 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม และมี

ควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม สรุปรำยละเอียดที่ส�ำคัญได้ดังนี้

1.	 การควบคมุภายในองค์กร	(Control	Environment)	 บรษิทัฯ มกีำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

จำกฝ่ำยบริหำร และได้ก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำรของกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำง 

สำยกำรบังคับบัญชำ อ�ำนำจกำรสั่งกำร และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภำย

ใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	 บริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และได้

ท�ำกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรน�ำ Enterprise Risk Management Framework ของ COSO 

มำปรับใช้ให้เข้ำกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.	 การควบคุมการปฎิบัติงาน	(Control	Activities)  บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมท้ัง กำรควบคุมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ  

ทั้งภำยในและภำยนอก นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบควบคุมในด้ำนบัญชีกำรเงิน กำรปฎิบัติงำน  

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และกำรควบคุม อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 (Information	 &	 Communication)  บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญ 

ต่อระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
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5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)	 ฝ่ำยบริหำรจะท�ำหน้ำที่ในกำรติดตำมกำรปฎิบัติงำนให้เป็นไป

ตำมแผนทีไ่ด้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลประกอบกำรให้คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

เป็นประจ�ำทุกไตรมำส ส่วนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะปฎิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบที่จัดท�ำขึ้น และ

รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทได้ท�ำกำรประเมินควำมเพียงพอ

ของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ

นอกจำกนี ้บริษทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (“DIA”) ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  

ในปี 2560 ไม่ได้มีข้อสังเกตุในข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีของบริษัทฯ

2.	หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560 ได้แต่งตั้ง IAP ให้ปฏิบัติหน้ำที่

ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่ง IAP ได้มอบหมำยให้ นำยธนสำร วำสันธิ์ ต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ IAP และ นำยธนสำร  วำสันธิ์ แล้วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสม 

เพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว เนือ่งจำกมคีวำมเป็นอสิระ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 

มำเป็นระยะ 9 ปี อีกทั้ง นำยธนสำร วำสันธิ์ เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ

ภำยใน ได้แก่ โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (IACP) สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 

หลักสูตร Standard of Internal Control สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย, หลักสูตร Report Internal Audit 

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือได้รับ

ควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

 ในปี 2559 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  

ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปได้ดังนี้ 

1.	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 55.00 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

2.	รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

2.1 รายการค�้าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีกำรค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่

บริษัทฯ และ/หรือ น�ำทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเป็นหลักประกันจ�ำนองค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมใดๆ  

มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง
ผู้กู้

ค�้า

ประกัน
จ�านอง

วงเงินรวม 

ณ 

31 ธ.ค. 59

ภาระหนี้

คงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 59

ภาระหนี้

คงเหลือ ณ

31 ธ.ค. 60

ลักษณะ

ของรายการ

ความจ�าเป็นและความ

สมเหตุสมผล

นำยพรศักดิ์  ตันตำปกุล DCORP  42.00 23.74 - เป็นกำร 

ค�้ำประกัน

ส่วนบุคคล

ส�ำหรับ 

ค�้ำประกัน

เงินกู้ยืม 

จำกสถำบัน

กำรเงิน 

ของบริษัทฯ

กำรค�้ำประกันนี้เป็นไป

ตำมเงื่อนไขในกำรกู้ยืม

เงินของสถำบันกำรเงิน 

เพื่อใช้เป็นเงินทุน 

หมุนเวียนในกำรด�ำเนิน

กิจกำรรวมทั้งเพื่อใช้ใน

กำรลงทุนของบริษัทฯ 

โดยเป็นเงนิกูยื้มประเภท  

เงินกู้ระยะยำว ซึ่งเป็น

รำยกำรที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อธุรกิจ 

ของบริษัทฯ 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบถงึควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร รวมถงึเงือ่นไขในกำรท�ำรำยกำร 

ดังกล่ำว และกำรไม่คิดค่ำธรรมเนียมโดยผู้ค�้ำประกัน เนื่องจำกเป็นรำยกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ดี โดยทั่วไปธนำคำรจะท�ำกำรปลดภำระค�้ำประกันหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเสนอ

ขำยหุ้นให้กับประชำชนแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบแนะน�ำให้ทำงผู้บริหำรเริ่มเจรจำกับธนำคำรผู้ให้กู้เรื่องกำรปลดภำระ

ค�้ำประกันให้แก่กรรมกำรของบริษัท หลังจำกที่บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 

บริษัทฯ ได้ช�ำระหนี้วงเงินสินเชื่อที่มีนำยพรศักดิ์ ตันตำปกุลเป็นผู้ค�้ำประกันครบทั้งจ�ำนวนเพื่อปิดวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว และ

ปลดภำระค�้ำประกันของกรรมกำรแล้ว 

3.	มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยที่ส�ำคัญที่จะไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกำสจำกกำร

เป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร และบคุคลอืน่ทีม่คีวำมเกีย่วข้องกนักบับริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก�ำหนดเป็นข้อปฏบัิต ิ

ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ

2. ในกรณีท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้ท�ำรำยกำรนั้นเสมือน 

กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสีย

ในรำยกำรนั้นจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ

3. ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ

ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัดโดย

3.1 กำรท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไป 

ในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร  

ผูบ้รหิำร หรอืบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วข้องแล้วแต่กรณ ี จะต้องขออนมุติัหลกักำร และวงเงนิในกำรท�ำธุรกรรม 

ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือเป็นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

3.2 ให้จัดท�ำรำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมที่มีขนำดรำยกำร ตำมหลักกำรที่ได้ผ่ำนกำรอนุมัติตำมข้อ 3.1 เพื่อ

รำยงำนในทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุไตรมำส หรอืตำมควำมประสงค์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็นไปตำมลักษณะรำยกำรค้ำตำมข้อ 3.1 ในกำรท�ำ

ธรุกรรมดงักล่ำว บรษิทัฯ จะจดัให้มคีวำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรนัน้ ในกรณทีีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้  

บรษัิทฯ จะพิจำรณำให้ผูป้ระเมินรำคำอสิระ ผูเ้ช่ียวชำญอสิระเฉพำะด้ำนหรอืผู้ตรวจสอบบญัช ีเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็ 

เก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบ 

กำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมัติรำยกำรดังกล่ำว

ก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี และบริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบ

แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำย 

ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ต้องปฏิบัติ
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ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

ซึง่ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งหรอืมส่ีวนได้เสยีในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มสิีทธอิอกเสียงลงมติในกำรท�ำรำยกำร 

ระหว่ำงกันนั้นๆ

4.	นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 ในอนำคตหำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะก�ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถ

อ้ำงอิงเปรยีบเทยีบได้กับเงือ่นไขหรอืรำคำทีเ่กดิขึน้กบัธรุกิจประเภทเดยีวกันทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยกระท�ำกับบคุคลภำยนอก  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทั้งควำมจ�ำเป็นและ

ควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร

ระหว่ำงกันที่อำจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบัญชี เป็น 

ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจ

และให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั หรอื ผู้ถอืหุน้ตำมแต่กรณ ีท้ังนี ้บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน 

ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัช ี รวมถงึบรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว 

ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือ ข้อก�ำหนดของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 รำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้องปฏบิตัติำมระเบยีบต่ำงๆ ท่ีได้ก�ำหนดขึน้และกรรมกำร 

จะต้องไม่อนมุติัรำยกำรใดๆ ทีต่นหรอืบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกับบรษิทัฯ และบริษทัย่อย  

และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำ ซึง่บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย 

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำร

เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และตำมมำตรฐำนบัญชีโดยเคร่งครัด

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1.	สรุปรายงานการสอบบัญชี

ประจ�างวด ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานการตรวจสอบ

ปี 2558 นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์  

ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะ 

กำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และผลกำรด�ำเนินงำนรวม และผลกำร

ด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 

เฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน 

สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ปี 2559 นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์  

ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 

จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะ 

กำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และผลกำรด�ำเนินงำนรวม และผลกำร

ด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 

เฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน 

สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ปี 2560 นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์  

ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 

จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะ 

กำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรด�ำเนินงำนรวม และผลกำร

ด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 

เฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน 

สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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2.	ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบตรวจสอบ

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8.27 3.57% 16.10 7.37% 59.85 10.82%

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 13.82 5.97% 9.75 4.47% 14.94 2.70%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -

สินค้ำคงเหลือ 7.83 3.38% 8.64 3.96% 12.70 2.30%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 29.91 12.93% 34.49 15.79% 87.50 15.82%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกประจ�ำที่ติดภำระค�้ำประกัน 0.90 0.39% 0.92 0.42% 0.93 0.17%

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 135.67 58.65% 122.56 56.12% 395.42 71.48%

สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 49.44 21.37% 44.29 20.28% 52.30 9.45%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.95 1.27% 3.04 1.39% 2.86 0.52%

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4.01 1.74% 4.46 2.04% 5.55 1.00%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8.44 3.65% 8.61 3.94% 8.63 1.56%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 201.40 87.07% 183.88 84.21% 465.69 84.18%

รวมสินทรัพย์ 231.31 100.00% 218.37 100.00% 553.19 100.00%

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 10.00 4.32% 10.00 4.58% - -

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 35.85 15.50% 32.13 14.71% 35.58 6.43%

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 1.80 0.78% 1.58 0.72% 0.77 0.14%

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 22.78 9.85% 13.80 6.32% - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 3.81 1.65% 5.63 2.58% 5.03 0.91%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 74.23 32.09% 63.14 28.92% 41.38 7.48%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 2.35 1.02% 0.77 0.35% - -

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 70.71 30.57% 46.13 21.13% 100.00 18.08%

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 1.45 0.63% 2.00 0.91% 2.19 0.40%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 74.51 32.21% 48.90 22.39% 102.19 18.47%

รวมหนี้สิน 148.74 64.30% 112.04 51.31% 143.56 25.95%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 50.20 21.70% 75.00 34.35% 100.00 18.08%

ส่วนเกิน (ต�่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ - - - - 265.37 47.97%

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฏหมำย 0.65 0.28% 2.70 1.23% 5.63 1.02%

ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 6.16 2.66% 3.08 1.41% 13.07 2.36%

ส่วนต่ำงจำกกำรรวมกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 25.54 11.04% 25.54 11.70% 25.54 4.62%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 82.56 35.69% 106.32 48.69% 409.62 74.05%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 0.01 0.00% 0.01 0.00% 0.01 0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 82.57 35.70% 106.33 48.69% 409.62 74.05%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 231.31 100.00% 218.37 100.00% 553.19 100.00%

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Annual Report 2017              รายงานประจ�าปี 2560
80



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รำยได้จำกกำรบริกำร 411.92 98.41% 438.70 98.25% 458.04 97.83%

รำยได้จำกกำรขำย 2.77 0.66% 2.64 0.59% 1.59 0.34%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 414.68 99.08% 441.34 98.84% 459.63 98.17%

ต้นทุนขำยและบริกำร (277.70) (66.35%) (278.48) (62.37%) (291.19) (62.19%)

ก�าไรขั้นต้น 136.98 32.73% 162.86 36.47% 168.44 35.98%

รำยได้อื่น 3.87 0.92% 5.18 1.16% 8.57 1.83%

รวมรายได้ 418.56 100.00% 446.52 100.00% 468.19 100.00%

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 140.85 33.65% 168.04 37.63% 177.00 37.81%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (30.35) (7.25%) (26.28) (5.89%) (31.87) (6.81%)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (88.23) (21.08%) (83.82) (18.77%) (88.95) (19.00%)

ต้นทุนทำงกำรเงิน (6.09) (1.45%) (4.73) (1.06%) (1.00) (0.21%)

รวมค่ำใช้จ่ำย (124.67) (29.79%) (114.84) (25.72%) (121.82) (26.02%)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 16.18 3.87% 53.20 11.91% 55.18 11.79%

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (3.88) (0.93%) (10.68) (2.39%) (9.07) (1.94%)

ก�าไรส�าหรับปี 12.31 2.94% 42.52 9.52% 46.11 9.85%

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงำนที่ก�ำหนดไว้ 

- - - - 0.05 0.01%

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 12.31 2.94% 42.52 9.52% 46.16 9.86%

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.30 2.94% 42.52 9.52% 46.11 9.85%

ก�ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท/หุน้) (1) 0.20 0.32 0.25 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น) 62,292,603 133,222,951 188,082,192 

หมำยเหต ุ: (1) ค�านวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 16.18 53.20 55.18 

ปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 37.47 31.87 31.64 

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน (0.65) (0.98) (2.90)

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (0.17) - -

(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ - (0.29) 0.01 

หนี้สูญ 0.33 0.42 (0.00)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน 1.39 - -

ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 0.71 0.54 0.27 

รำยได้เงินปันผล - - -

รำยได้ดอกเบี้ยรับ (0.08) (0.09) (1.70)

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 6.06 4.73 1.00 

ก�ำไรจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 61.25 89.41 83.52 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (1.71) 3.38 (1.99)

สินค้ำคงเหลือ 11.11 (0.81) (4.07)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3.27) (0.08) 0.05 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (47.44) (3.72) 3.46 

เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนดอกเบี้ยและภำษี 19.94 88.18 80.97 

ดอกเบี้ยรับ 0.08 0.09 1.70 

จ่ำยดอกเบี้ย (6.06) (4.73) (1.00)

จ่ำยภำษีเงินได้ (5.95) (9.40) (10.87)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 8.00 74.13 70.79 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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รายการ
งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกประจ�ำที่ติดภำระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น (0.90) (0.02) (0.01)

เงินสดรับคืนจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 45.80 - -

เงินสดจ่ำยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (39.60) - -

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 0.72 3.61 6.13 

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (45.23) (7.70) (292.87)

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิทธิกำรเช่ำ (23.88) (7.63) (25.71)

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.92) (0.44) (0.20)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 19.90 - -

เงินสดรับจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินเชื่อ 1.00 - -

เงินปันผลรับ - - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (44.12) (12.18) (312.65)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (10.15) - (10.00)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2.83 - -

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (8.72) - -

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 45.00 - 100.00 

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (20.94) (33.56) (59.94)

เงินสดจ่ำยช�ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (2.11) (1.80) (1.58)

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 40.20 24.80 25.00 

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนหุ้นสำมัญ (ส่วนเกินทุน) - - 265.37 

เงินปันผลที่จ่ำยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม (0.00) (0.00) (0.01)

เงินปันผลจ่ำย (5.02) (43.56) (33.23)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 41.08 (54.12) 285.61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4.96 7.83 43.75 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 3.36 8.27 16.10 

หัก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินคงเหลือในบริษัทย่อย ณ วันเปลี่ยนสถำนะ (0.05) - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 8.27 16.10 59.85

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ หน่วย
งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 0.40 0.55 2.11 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.12 0.26 1.46 

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.08 1.08 1.35 

อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 429.59 920.02 932.18 

ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.84 0.39 0.39 

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 20.75 33.83 27.29 

ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 17.35 10.64 13.19 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 16.08 22.93 21.18 

ระยะเวลำกำรช�ำระหนี้ วัน 22.39 15.70 16.99 

Cash Cycle วัน (4.20) (4.67) (3.42)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตรำก�ำไรขั้นต้น % 33.03 36.90 36.65 

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน % 4.44 11.95 10.36 

อัตรำก�ำไรอื่น % 0.92 1.16 1.83 

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร % 43.45 140.53 148.66 

อัตรำก�ำไรสุทธิ % 2.94 9.52 9.85 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 20.54 45.02 17.87 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 5.61 18.91 11.95 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 28.93 41.57 25.06 

อัตรำหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.91 1.99 1.21 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.80 1.05 0.35 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย เท่ำ 3.29 18.65 82.32 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน เท่ำ 0.05 0.78 0.17 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 40.82 102.45 72.08 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

1.	ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 บรษัิทฯ และบริษทัย่อยประกอบธรุกิจให้บริกำรทำงทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยแีละวสัดอุปุกรณ์ท่ีทันสมัย  

ให้บริกำรทำงทันตกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ มีมำตรฐำนกำรรักษำในระดับสูง และมุ่งเน้นกำรเอำใจใส่ต่อผู้เข้ำรับบริกำร 

ในรปูแบบศนูย์ทนัตกรรมและคลนิกิทนัตกรรม ซึง่ผูก่้อตัง้ (นำยพรศกัดิ ์ ตนัตำปกลุ) ได้เริม่ประกอบธรุกจิให้บรกิำรทำงทนัตกรรม 

ตั้งแต่ปี 2548 โดยแบ่งประเภทกำรให้บริกำรหรือกำรรักษำเป็นดังนี้

1. ทันตกรรมแบบทั่วไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)

2. ทันตกรรมรำกฟันเทียม (Dental Implants)

3. ทันตกรรมเพื่อควำมงำม (Cosmetic Dentistry)

4. กำรรักษำรำกฟัน (Endodontic Dentistry)

5. ศัลยกรรมช่องปำก (Oral Surgery)

6. กำรรักษำโรคเหงือก (Periodontics Dentistry)

7. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Dentistry)

8. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)

 โดย งบกำรเงนิรวมของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ได้รวมเอำผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อยจ�ำนวน 3 บรษิทัเข้ำมำด้วย  

ซึ่งบริษัทย่อย 3 บริษัทดังกล่ำวด�ำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

1. BIDC - ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนทันตกรรมครบวงจร ปัจจุบัน BIDC มี 1 สำขำ คือ ศูนย์ทันตกรรมบำงกอก 

อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตั้งอยู่บนถนนรัชดำภิเษก

2. BIDH - จัดตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลทันตกรรมท่ีให้บริกำรด้ำนทันตกรรมโดยเป็นสถำนพยำบำล 

ที่สำมำรถรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำล คำดว่ำจะแล้วเสร็จ และ

เริ่มเปิดให้บริกำรได้ภำยในต้นปี 2562

3. DAT - ประกอบธุรกิจให้บริกำรงำนแล็บทำงทันตกรรม เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ทันตกรรมและ

คลินิกทันตกรรมภำยในกลุ่มบริษัท เป็นหลัก

 ในปี 2558 – 2560 งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้รวม เท่ำกับ 418.56 ล้ำนบำท 446.52  

ล้ำนบำท และ 468.19 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรอืคิดเป็นอตัรำกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.68 ในปี 2559 และร้อยละ 4.85 ในปี 2560  

โดยกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้รวมในปี 2559 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรบริกำรในสำขำภูเก็ต สไมล์  

ซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต และสำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เนื่องจำกสำขำดังกล่ำวได้เปิดด�ำเนินกำรเต็มป ี

เป็นปีแรก ประกอบกับในปีดังกล่ำวบริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพิ่มอีก 1 สำขำ คือ สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำปิ่นเกล้ำ ส่วนกำรเพิ่มขึ้น

ของรำยได้รวมในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรบริกำรในสำขำปิ่นเกล้ำ 

เนื่องจำกสำขำดังกล่ำวได้เปิดด�ำเนินกำรเต็มปีเป็นปีแรก ประกอบกับในปีดังกล่ำวบริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพิ่มจ�ำนวน 1 สำขำ 

คือ สำขำเอ็มควอเทียร์ โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรท�ำกำรตลำดแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น 

ทั้งนี้ สำขำที่มีลูกค้ำชำวต่ำงชำติเป็นจ�ำนวนมำก คือ BIDC สำขำภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ และสำขำภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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 หำกพิจำรณำจำกผลก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 – 2560 จะพบว่ำมีก�ำไรสุทธิ เท่ำกับ  

12.31 ล้ำนบำท 42.52 ล้ำนบำท และ 46.11 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 245.55 ในปี 2559 

และอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.44 ในปี 2560 โดยกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิในปี 2559 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลง 

ของต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร เนื่องจำก บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนให้มีควำมรัดกุมมำกขึ้น 

ซึง่ประกอบด้วย กำรบรหิำรจัดกำรต้นทุนวตัถดุบิและวสัดใุช้ไปด้วยกำรลดจ�ำนวนสนิค้ำเส่ือมสภำพเน่ืองจำกใช้ไม่หมด รวมถงึ 

มีกำรรวมยอดส่ังซื้อวัตถุดิบและวัสดุทันตกรรมของกลุ่มบริษัทจึงสำมำรถเจรจำต่อรองกับบริษัทคู่ค้ำได้ดีขึ้น นอกจำกนั้น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้มกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรตัดค่ำเส่ือมรำคำโดยเปล่ียนอำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ 

ทันตกรรม จำกเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี และส่วนปรับปรุงอำคำร จำกเดิม 3 ปี เป็น 9 ปี เป็นต้น และกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธ ิ

ในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นดังที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงรัดกุม ส่งผลให้อัตรำส่วนต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรเทียบ

กับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

 ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสำขำให้บริกำรด้ำนทันตกรรม ทั้งหมดจ�ำนวน 13 สำขำ โดยเป็นศูนย์ทันตกรรม

จ�ำนวน 2 สำขำ และคลินิกทันตกรรมจ�ำนวน 11 สำขำ ดังต่อไปนี้

สาขา แบรนด์ วันที่เปิดสาขา

ศูนย์ทันตกรรม

1. บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ BIDC ปี 2549

2. สำขำรัชดำภิเษก สไมล์ ซิกเนเจอร์ เดือน พ.ย. ปี 2556

คลินิกทันตกรรม

1. สำขำพหลโยธิน สไมล์ ซิกเนเจอร์ ปี 2548

2. สำขำสยำมสแควร์ สไมล์ ซิกเนเจอร์ ปี 2549

3. สำขำสยำมพำรำกอน เดนทัล ซิกเนเจอร์ เดือน พ.ค. ปี 2555

4. สำขำรำมอินทรำ สไมล์ ซิกเนเจอร์ เดือน พ.ย. ปี 2556

5. สำขำซีคอนสแควร์ (1) สไมล์ ซิกเนเจอร์ เดือน ม.ค. ปี 2557

6. สำขำภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ เดือน ก.ย. ปี 2557

7. สำขำภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ เดือน พ.ค. ปี 2558

8. สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต สไมล์ ซิกเนเจอร์ เดือน ส.ค. ปี 2558

9. สำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เดนทัล ซิกเนเจอร์ เดือน พ.ย. ปี 2558

10. สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำปิ่นเกล้ำ สไมล์ ซิกเนเจอร์ เดือน ก.พ. ปี 2559

11. สำขำเอ็มควอเทียร์ เดนทัล ซิกเนเจอร์ เดือน ส.ค. ปี 2560

หมำยเหต ุ: (1) สำขำซีคอนสแควร์ มีกำรย้ำยพืน้ทีเ่ช่ำโดยยงัคงอยูภ่ำยในศนูย์กำรค้ำซคีอนสแควร์ชัน้เดมิ เนือ่งจำกทำงศูนย์กำรค้ำซคีอนสแควร์  

(ผู้ให้เช่ำ) มีควำมประสงค์ที่จะขอคืนพื้นที่เช่ำเดิมเพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่ส่วนอำคำรจอดรถของศูนย์กำรค้ำ
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2.	ผลการด�าเนินงาน

รายได้

 รำยได้ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรบรกิำร รำยได้จำกกำรขำย และรำยได้อืน่ โดยรำยได้ 

จำกกำรบรกิำรเป็นรำยได้จำกกำรให้บรกิำรทำงทนัตกรรม รำยได้จำกกำรขำยเป็นรำยได้ทีเ่กดิจำกกำรขำยสนิค้ำทีเ่ก่ียวเนือ่ง 

กบักำรให้บริกำรทำงทันตกรรม อำทเิช่น แปรงสฟัีน น�ำ้ยำบ้วนปำก ยำแก้ปวด และรำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้ค่ำเช่ำ ดอกเบ้ียรบั  

เป็นต้น

ตารางแสดงรายได้

งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม

2558 2559 2560

(ลบ.) (%) (ลบ.) (%) (ลบ.) (%)

รำยได้จำกกำรบริกำร 411.92 98.41 438.70 98.25 458.04 97.83

รำยได้จำกกำรขำย 2.77 0.66 2.64 0.59 1.58 0.34

รำยได้อื่น 3.87 0.92 5.18 1.16 8.57 1.83

รวมรายได้ 418.56 100.00 446.52 100.00 468.19 100.00

 ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้รวม เท่ำกับ 418.56 ล้ำนบำท 446.52 ล้ำนบำท และ 468.20 

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.68 ในปี 2559 และร้อยละ 4.86 ในปี 2560 ซึ่งรำยได้หลักของ 

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย คอื รำยได้จำกกำรบรกิำร ทัง้นี ้กำรเพิม่ขึน้ของรำยได้รวมในปี 2559 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ 

ของรำยได้จำกกำรบริกำรใน สำขำภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต และสำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

เน่ืองจำกสำขำดังกล่ำวได้เปิดด�ำเนินกำรเต็มปีเป็นปีแรกประกอบกับในปี 2559 ได้รวมรำยได้จำกกำรบริกำรของสำขำ

เซ็นทรัลพลำซ่ำปิ่นเกล้ำ ซึ่งเปิดด�ำเนินกำรในช่วงต้นปี 2559 ไว้ด้วยและกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้รวมในปี 2560 มีสำเหตุหลัก

มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำกกำรบรกิำรในสำขำป่ินเกล้ำ เนือ่งจำกสำขำดงักล่ำวได้เปิดด�ำเนนิกำรเตม็ปีเป็นปีแรก ประกอบกบั 

ในปีดังกล่ำวบริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพิ่มจ�ำนวน 1 สำขำ คือ สำขำเอ็มควอเทียร์ โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยได้มีกำรท�ำกำรตลำดแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น
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ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

 ต้นทนุขำยและต้นทุนกำรให้บรกิำรของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนทนัตแพทย์ ต้นทนุวัตถดุบิ 

และวัสดุใช้ไป ค่ำแล็บทันตกรรม เงินเดือนพนักงำนสำขำ ค่ำเสื่อมรำคำ สิทธิกำรเช่ำตัดบัญชี ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำขำ และ

ต้นทุนอื่นๆ

ตารางแสดงต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม

2558 2559 2560

(ลบ.) (%) (1) (ลบ.) (%) (1) (ลบ.) (%) (1)

ค่ำตอบแทนทันตแพทย์ 150.61 36.32 156.33 35.42 160.49 34.92 

ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 57.06 13.76 49.10 11.12 52.22 11.36 

ค่ำแล็บทันตกรรม 32.71 7.89 35.75 8.10 37.57 8.17 

เงินเดือนพนักงำนสำขำ 19.27 4.65 20.72 4.70 23.44 5.10 

ค่ำเสื่อมรำคำ 10.27 2.48 6.46 1.46 6.87 1.49 

สิทธิกำรเช่ำตัดบัญชี 4.80 1.16 4.32 0.98 4.81 1.05 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำขำ 1.86 0.45 5.17 1.17 5.06 1.10 

อื่นๆ 1.13 0.27 0.62 0.14 0.73 0.16 

รวมต้นทุนขายและบริการ 277.70 66.97 278.48 63.10 291.19 63.35 

หมำยเหต ุ: (1) ร้อยละที่ค�ำนวณได้ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรรวม เท่ำกับ 277.70 ล้ำนบำท 

278.48 ล้ำนบำท และ 291.19 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ได้เท่ำกับ 

ร้อยละ 66.97 ร้อยละ 63.10 และร้อยละ 63.35 ตำมล�ำดับ ซึ่งต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรหลักของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย คือ ค่ำตอบแทนทันตแพทย์ โดยอัตรำส่วนต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและ

บริกำรของปี 2559 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตุมำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนให้มีควำมรัดกุม

มำกข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย กำรบรหิำรจดักำรต้นทนุวตัถุดบิและวสัดใุช้ไปด้วยกำรลดจ�ำนวนสนิค้ำเสือ่มสภำพเนือ่งจำกใช้ไม่หมด  

รวมถงึมกีำรรวมยอดสัง่ซ้ือวตัถดิุบและวสัดทัุนตกรรมของกลุม่บริษทัจงึสำมำรถเจรจำต่อรองกบับรษิทัคูค้่ำได้ดขีึน้ นอกจำกนัน้  

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้มีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำโดยเปล่ียนอำยกุำรใช้งำนของเครือ่งมือและอุปกรณ์ 

ทันตกรรม จำกเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี และส่วนปรับปรุงอำคำร จำกเดิม 3 ปี เป็น 9 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย

กำรตัดค่ำเสื่อมรำคำดังกล่ำวส่งผลให้ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรลดลงประมำณร้อยละ 1 ส�ำหรับปี 2560 อัตรำส่วน

ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559
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 ทั้งนี้ DAT ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรงำนแล็บทำงทันตกรรม เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ทันตกรรมและ

คลินิกทันตกรรมภำยในกลุ่มบริษัท เป็นหลัก ได้เริ่มเปิดด�ำเนินกำรในปี 2558 เป็นต้นมำ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มีสัดส่วนกำรใช้บริกำรงำนแล็บทันตกรรมของ DAT เมื่อเทียบกับกำรใช้บริกำรงำนแล็บทันตกรรมทั้งหมดในปี 2558 - 2560 

เท่ำกับร้อยละ 3.44 ร้อยละ 8.36 และร้อยละ 10.00 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ DAT คิดค่ำบริกำรงำนแล็บทำงทันตกรรมระหว่ำง 

กลุ่มบริษัท เท่ำกับกำรคิดค่ำบริกำรกับบุคคลภำยนอก

ก�าไรขั้นต้น

 ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรขั้นต้น เท่ำกับ 136.98 ล้ำนบำท 162.86 ล้ำนบำท และ 168.44 

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น ได้เท่ำกับ ร้อยละ 33.03 ร้อยละ 36.90 และร้อยละ 36.65 ตำมล�ำดับ 

ทัง้น้ี ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มอัีตรำส่วนก�ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ มสีำเหตหุลกัมำจำกกำรบรหิำรจัดกำร 

ต้นทนุให้มคีวำมรดักมุมำกขึน้ประกอบกับกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำ ดงัทีก่ล่ำวไว้ในข้ำงต้น ส�ำหรบัในปี 2560  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำนต�ำแหน่ง Customer service  

ค่ำโฆษณำ และค่ำนำยหน้ำ เป็นต้น โดยในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย เท่ำกับ 30.35 

ล้ำนบำท 26.28 ล้ำนบำท และ 31.87 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

ได้เท่ำกับ ร้อยละ 7.32 ร้อยละ 5.96 และร้อยละ 6.93 ตำมล�ำดับ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

คอื เงินเดอืนพนักงำนต�ำแหน่ง Customer service ท้ังนี ้อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเทยีบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 

ในปี 2559 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกในระหว่ำงปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้มีจ�ำนวนพนักงำน Customer service 

ที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับกำรมีค่ำใช้จ่ำยโฆษณำท่ีลดลง ในขณะที่มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเพ่ิมสูงขึ้นจำกสำเหต ุ

ทีไ่ด้กล่ำวไปข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเทยีบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรในปี 2560 เพิม่สูงขึน้ 

จำกปี 2559 เนื่องจำกในระหว่ำงปีดังกล่ำวโดยรวมแล้วมีจ�ำนวนพนักงำนต�ำแหน่ง Customer service เพิ่มมำกขึ้น  

ประกอบกบัมค่ีำใช้จ่ำยในกำรท�ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรตลำดออนไลน์ท่ีมำกข้ึน เพ่ือให้แบรนด์ของบริษทัฯ และ 

บริษัทย่อยเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ำ และรองรับกำรขยำยสำขำที่มำกขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ สิทธิกำรเช่ำ 

ตัดบัญชี ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส�ำนักงำน เป็นต้น โดยในปี 2558 – 2560 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 88.23 ล้ำนบำท 83.82 ล้ำนบำท และ 88.95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

หรอืคดิเป็นอตัรำส่วนเทยีบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร ได้เท่ำกบั ร้อยละ 21.28 ร้อยละ 18.99 และร้อยละ 19.35 ตำมล�ำดบั  

ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ เงินเดือนพนักงำน ทั้งนี้ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

เทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของปี 2559 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกในปีดังกล่ำวบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มีจ�ำนวนพนกังำนทีล่ดลง ในขณะทีม่รีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรเพิม่สงูขึน้ ส�ำหรบัในปี 2560 อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 

เทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559 
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ก�าไรจากการด�าเนินงาน

 ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน เท่ำกับ 18.40 ล้ำนบำท 52.75 ล้ำนบำท 

และ 47.62 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน ได้เท่ำกับ ร้อยละ 4.44 ร้อยละ 11.95 และ

ร้อยละ 10.36 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ อัตรำส่วนก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตุหลักมำจำก

กำรลดลงของต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้น และอัตรำส่วนก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 

ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2559 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนต�ำแหน่ง Customer service ประกอบกับมีค่ำใช้จ่ำย

ในกำรท�ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงกำรตลำดออนไลน์ที่มำกขึ้น 

ต้นทุนทางการเงิน

 ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 6.09 ล้ำนบำท 4.73 ล้ำนบำท และ  

1.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 ต้นทุนทำงกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ำกับ 1.36 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลัก

มำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินตำมสัญญำเงินกู้และในปี 2560 ต้นทุน

ทำงกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกปี 2559 เท่ำกับ 3.73 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

มกีำรช�ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีค่งค้ำงอยู ่ณ ส้ินปี 2559 ทัง้หมด ภำยหลงัได้รบัเงนิจำกกำรเสนอขำยหุน้ 

แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน

ก�าไรสุทธิ

 ในปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย มกี�ำไรสทุธ ิเท่ำกบั 12.31 ล้ำนบำท 42.52 ล้ำนบำท และ 46.11 ล้ำนบำท  

ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนก�ำไรสุทธิ ได้เท่ำกับ ร้อยละ 2.94 ร้อยละ 9.52 และร้อยละ 9.85 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ อัตรำส่วน

ก�ำไรสุทธิของปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร 

เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนให้มีควำมรัดกุมมำกขึ้นประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ  

ดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้น ส�ำหรับอัตรำส่วนก�ำไรสุทธิในปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจำกปี 2559 เนื่องจำกในปีดังกล่ำวบริษัทฯ 

และบรษัิทย่อยมรีำยได้จำกกำรบรกิำรเพิม่ขึน้ดงัทีก่ล่ำวไว้ ข้ำงต้น อย่ำงไรกต็ำม บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มกีำรบรหิำรจัดกำร 

ต้นทุนอย่ำงรัดกุม ส่งผลให้อัตรำส่วนต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ในระดับ

ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

 ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับร้อยละ 20.54 ร้อยละ 45.02 

และร้อยละ 17.87 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำก 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มผีลกำรด�ำเนินงำนเป็นก�ำไรสทุธิทีเ่พิม่ข้ึนอย่ำงมนียัส�ำคญั แม้ว่ำบรษิทัฯ จะมกีำรเพิม่ทนุจดทะเบียน 

ช�ำระแล้วจ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท ในช่วงดงักล่ำวกต็ำม อย่ำงไรกดี็ อตัรำผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ในปี 2560 ลดลงจำกปี 2559  

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ มีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2560 บริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนช�ำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้น จ�ำนวน  

25.00 ล้ำนบำท และ 265.37 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ จำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ส่งผลให้

บริษัทฯ มีฐำนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ขึ้น ถึงแม้ว่ำในปีดังกล่ำวบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้

อัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงในปีดังกล่ำว
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3.	ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำ 

จ่ำยล่วงหน้ำ โดย ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรัพย์รวม เท่ำกับ 231.31 ล้ำนบำท 218.37 ล้ำนบำท  

และ 553.19 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมลดลงจำกปี 2558 เท่ำกับ 12.95 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลัก 

มำจำกกำรลดลงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ เนื่องมำจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ

และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

 ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีสนิทรพัย์รวมเพิม่ข้ึนจำกปีก่อนหน้ำ เท่ำกบั 334.82 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตหุลัก 

มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เนื่องจำกในปีดังกล่ำวบริษัทย่อยมีกำรลงทุนซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่

ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำ สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำ

จ่ำยที่ล่วงหน้ำครบ 1 ปี ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ และลูกหนี้อื่นๆ

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ 0.43 0.24 0.73 

สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่ครบ 1 ปี 8.58 8.14 11.35 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 0.78 0.97 1.02 

ลูกหนี้อื่นๆ 4.03 0.41 1.84 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 13.82 9.75 14.94 
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ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

ภายในก�าหนดเวลาช�าระหนี้ 0.07 0.13 0.10

เกินกว่าก�าหนดเวลาช�าระหนี้:

อำยุระหว่ำง 1 - 90 วัน 0.26 0.06 0.54 

อำยุระหว่ำง 91 - 180 วัน 0.06 0.04 0.04 

อำยุระหว่ำง 181 - 360 วัน 0.13 0.01 0.05 

เกินกว่ำ 360 วัน 0.20 - 0.01

รวม 0.65 0.11 0.64 

รวมลูกหนี้การค้า 0.72 0.24 0.74 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.29) (0.00) (0.01)

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 0.43 0.24 0.73 

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เท่ำกับ 13.82 ล้ำนบำท  

9.75 ล้ำนบำท และ 14.94 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อสนิทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 5.97 ร้อยละ 4.47  

และร้อยละ 2.70 ตำมล�ำดับ ซ่ึงรำยกำรหลักในลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น คือ สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำย 

ที่ล่วงหน้ำครบ 1 ปี

ทั้งนี้ ลูกหนี้กำรค้ำภำยในก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้ เป็นลูกหนี้ที่เกิดจำกกำรที่ลูกค้ำช�ำระค่ำบริกำรด้วย

บตัรเครดติทัง้สิน้ ซึง่บรษิทับตัรเครดติจะช�ำระเงนิให้แก่บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย ภำยใน 1 – 3 วันถดัจำกวันท่ีลูกค้ำ 

ได้ช�ำระค่ำบริกำร ขึ้นกับนโยบำยของแต่ละบริษัท และในส่วนของลูกหนี้กำรค้ำที่เกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้ 

เป็นลูกหนี้ท่ีเกิดจำกกรณีท่ีลูกค้ำมำรับกำรรักษำซ่ึงมีกำรนัดท�ำกำรรักษำในครั้งต่อไป และไม่สะดวกในกำรจ่ำย

ช�ำระเงินค่ำรักษำในงวดนี้ อำทิเช่น กำรเตรียมเงินค่ำรักษำมำไม่เพียงพอ หรือกำรรูดบัตรเครดิตไม่ผ่ำน เป็นต้น 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยอำจพิจำรณำให้มกีำรค้ำงช�ำระได้โดยจะเรียกเกบ็เงนิค่ำรกัษำดงักล่ำวในกำรรักษำครัง้ถดัไป  

ทั้งนี้ ยังมีกรณีที่ลูกค้ำเข้ำมำรับกำรรักษำที่ไม่ต่อเนื่อง (เป็นกำรรักษำเพียงครั้งเดียว อำทิเช่น กำรขูดหินปูน  

กำรถอนฟัน) หรือเป็นลูกค้ำที่มำรับกำรรักษำซึ่งไม่มีกำรนัดท�ำกำรรักษำในครั้งต่อไป แล้วแจ้งว่ำไม่สำมำรถช�ำระ

ค่ำบริกำรได้หรือแจ้งว่ำไม่พอใจกำรให้บริกำร นอกจำกนั้นยังมีบำงกรณีที่คนไข้ไม่ยินยอมที่จะช�ำระค่ำ Sterilize 

เครื่องมือทันตแพทย์ เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำไม่ได้เป็นกำรรักษำ ซึ่งค่ำ Sterilize เครื่องมือดังกล่ำวจะมีมูลค่ำ

ประมำณ 100 – 150 บำทต่อครั้งโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขั้นตอนกำรบริหำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระ ดังนี้

• เจ้ำหน้ำทีส่ำขำจะโทรตดิตำมคนไข้ท่ีค้ำงช�ำระตำมทีไ่ด้นดัหมำยหรอืทีก่�ำหนดไว้ในใบแจ้งหนีห้รอื Promissory  

note

• กรณท่ีีกำรรกัษำยงัไม่แล้วเสรจ็และมยีอดค้ำงช�ำระ เจ้ำหน้ำทีส่ำขำจะโทรนดัหมำยวันรกัษำและแจ้งเรยีกเก็บ 

เงินที่ค้ำงช�ำระ
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• กรณีที่ลูกค้ำค้ำงช�ำระเกิน 60 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งจดหมำยติดตำมทวงถำม

ฉบับแรก

• กรณีที่ลูกค้ำค้ำงช�ำระเกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งจดหมำยติดตำมทวงถำม

ฉบับที่สอง

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำกับ 0.43 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำอำยุของ 

ลูกหนี้กำรค้ำจำกตำรำงแสดงอำยุลูกหนี้กำรค้ำ พบว่ำลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เป็น 

ลูกหน้ีกำรค้ำท่ีเกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.53 ของลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำ 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่ำงไรก็ดี มูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำที่เกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้มีเพียง 0.65 ล้ำนบำท และได้

มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 0.29 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 44.46 ของลูกหนี้กำรค้ำส่วนที่เกินกว่ำก�ำหนด

เวลำช�ำระหนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำกับ 0.24 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำอำยุของ 

ลูกหนี้กำรค้ำจำกตำรำงแสดงอำยุลูกหนี้กำรค้ำ พบว่ำลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็น 

ลูกหนี้กำรค้ำภำยในก�ำหนดเวลำช�ำระหนี้ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่เกิดจำกกำรที่ลูกค้ำช�ำระค่ำบริกำรด้วยบัตรเครดิตทั้งสิ้น 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.31 ของลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 0.13 ล้ำนบำท 

ส่วนลูกหนี้กำรค้ำที่เกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.69 ของลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำ 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีมูลค่ำเท่ำกับ 0.11 ล้ำนบำท และได้มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ประมำณ 1,000 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของลูกหนี้กำรค้ำส่วนที่เกินกว่ำก�ำหนดเวลำช�ำระหนี้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ตดัจ�ำหน่ำยลกูหนีส่้วนทีค่ำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียกช�ำระได้เป็นหนีส้ญูในระหว่ำงปี 2559 มลูค่ำเท่ำกบั 0.42 ล้ำนบำท

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำกับ 0.73 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำอำยุของ 

ลูกหนี้กำรค้ำจำกตำรำงแสดงอำยุลูกหนี้กำรค้ำ พบว่ำลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็น 

ลูกหนี้กำรค้ำที่เกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.96 ของลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำ 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่ำงไรก็ดี มูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำที่เกินก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้มีเพียง 0.64 ล้ำนบำท และได้

มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของลูกหนี้กำรค้ำส่วนที่เกินกว่ำก�ำหนดเวลำ

ช�ำระหนี้

ในกำรตัง้ประมำณกำรค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ฝ่ำยบริหำรจะประมำณกำรตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะเรยีกเก็บเงนิ 

ไม่ได้ โดยประเมินจำกข้อบ่งชี้ต่ำงๆ ดังนี้

• ลูกค้ำปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน เนื่องจำกไม่พอใจผลกำรรักษำ หรือสำเหตุอื่นๆ ที่ท�ำให้คำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

แน่นอน

• ลูกค้ำผิดนัดช�ำระตำมสัญญำกำรผ่อนผันกำรช�ำระเงิน

• ลูกค้ำที่ไม่สำมำรถติดต่อได้ ตำมข้อมูลที่ได้รับแจ้งเพื่อลงทะเบียนแฟ้มประวัติ

• ลูกค้ำที่ผิดนัดหมำยกำรรักษำ และมียอดค้ำงช�ำระ

• ลูกค้ำชำวต่ำงชำติ ที่ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำรักษำได้หมดในครำวเดียว และไม่มีกำรรักษำต่อ
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โดยจะท�ำกำรตั้งประมำณกำรค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และบันทึกรำยกำรทำงบัญชีในทุกวันสิ้นงวดของ 

กำรปิดบัญชี และในกรณีท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ำมูลหนี้ที่ค้ำงช�ำระเกินกว่ำ 365 วัน ผู้อ�ำนวยกำร 

ฝ่ำยกำรเงินจะจัดท�ำรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรในกำรอนุมัติให้ท�ำกำรตัดจ�ำหน่ำยเป็นหนี้สูญ

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำกับ 429.59 เท่ำ 

920.02 เท่ำ และ 932.18 เท่ำ ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 0.84 วัน 0.39 วัน และ 0.39 วัน 

ตำมล�ำดับ เนื่องจำก ธุรกิจให้บริกำรทำงทันตกรรม ลูกค้ำหรือคนไข้จะช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต 

ซึ่งไม่มีกำรให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ำ จึงส่งผลให้ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยข้ำงต้นมีค่ำไม่เกิน 1 วัน

สินค้าคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย วัสดุทันตกรรม ยำและเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์และ

วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป

ตารางแสดงสินค้าคงเหลือ

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

วัสดุทันตกรรม 6.67 6.91 8.18 

ยำและเวชภัณฑ์ 0.97 1.09 1.67 

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 0.18 0.23 0.24 

ค่ำแลปทันตกรรมรอตัดบัญชี - 0.41 2.61

รวมสินค้าคงเหลือ 7.83 8.64 12.70

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 7.83 ล้ำนบำท 8.64 ล้ำนบำท และ 

12.70 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 3.38 ร้อยละ 3.96 และร้อยละ 2.30 

ตำมล�ำดับ ซึ่งรำยกำรหลักในสินค้ำคงเหลือ คือ วัสดุทันตกรรม

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้ำคงเหลือใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2558

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ เท่ำกับ 4.06 ล้ำนบำท โดยมี

สำเหตุหลักมำจำก บริษัทฯ ได้ขยำยสำขำเพิ่มจ�ำนวน 1 สำขำ คือ สำขำเอ็มควอเทียร์ รวมทั้งมีกำรเพิ่มปริมำณ

สินค้ำคงคลังเพื่อให้เพียงพอ / ทันต่อปริมำณกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินค้ำคงเหลือ เนื่องจำกโดยทั่วไปแล้ว

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะมกีำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงั โดยกระจำยไปยงัสำขำทีม่คีวำมต้องกำรใช้สนิค้ำคงคลัง 

แต่ละประเภทอยู่เสมอ และในกรณีท่ีสินค้ำคงคลังใกล้หมดอำยุกำรใช้งำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถน�ำ

สินค้ำคงคลังที่ใกล้หมดอำยุกำรใช้งำนแล้วไปเปลี่ยนคืนกับทำงบริษัทคู่ค้ำได้ตำมเง่ือนไขที่บริษัทคู่ค้ำก�ำหนดไว้  

จงึส่งผลให้ทีผ่่ำนมำบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มีกำรตัง้ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสินค้ำคงเหลอื อย่ำงไรกด็ ี ในกรณีทีบ่รษิทัฯ  

และบริษัทย่อย มีกำรตรวจพบสินค้ำคงคลังที่หมดอำยุกำรใช้งำนแล้วในภำยหลัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้

เป็นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินค้ำคงเหลือ
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ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 20.75 เท่ำ  

33.83 เท่ำ และ 27.29 เท่ำ ตำมล�ำดบั ซึง่คดิเป็นระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉล่ียที ่17.35 วนั 10.64 วนั และ 13.19 วนั  

ตำมล�ำดบั โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบรษิทัย่อย มอีตัรำส่วนหมุนเวยีนสนิค้ำคงเหลือลดลงจำกปี 2559 เนือ่งจำก 

บรษัิทฯ มีกำรขยำยสำขำเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีำรเพิม่ปรมิำณสนิค้ำคงคลงัเพือ่ให้เพียงพอ / ทนัต่อปริมำณกำรให้บรกิำร 

ที่เพิ่มขึ้น ตำมที่กล่ำวไว้ในวรรคก่อน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย ประกอบด้วย ทีด่นิ อำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำรเช่ำ  

อุปกรณ์ทันตกรรม อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส�ำนักงำน ยำนพำหนะ และงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

ตารางแสดงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

ที่ดิน 30.95 30.95 312.23 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 53.64 50.39 43.70 

อุปกรณ์ทันตกรรม 26.40 25.93 28.64 

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส�ำนักงำน 16.44 10.11 6.91 

ยำนพำหนะ 7.64 5.16 3.94 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 0.59 0.01 - 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 135.67 122.56 395.42 

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เท่ำกับ 135.67 ล้ำนบำท 

122.56 ล้ำนบำท และ 395.42 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 58.65  

ร้อยละ 56.12 และร้อยละ 71.48 ตำมล�ำดับ ซึ่งรำยกำรหลักในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ที่ดิน อำคำรและ

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ

ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มทีีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เท่ำกบั 13.11 ล้ำนบำท  

สำเหตุหลักมำจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในงวดดังกล่ำวบริษัทฯ  

มกีำรขยำยสำขำเพิม่เตมิอีกจ�ำนวน 1 สำขำ คอื สำขำเซน็ทรลัพลำซ่ำป่ินเกล้ำ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้จ่ำยเงนิลงทุน 

ส่วนใหญ่ส�ำหรับกำรขยำยสำขำดังกล่ำวไปแล้วในปี 2558

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกับ 272.86 

ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปีดังกล่ำว บริษัทย่อยมีกำรซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำล

ทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบกับ บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำเพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 1 สำขำ คือ  

สำขำเอ็มควอเทียร์

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ เป็นสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อ

เช่ำที่ดินและอำคำรในระยะยำว เพื่อใช้เป็นศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัท

ตารางแสดงสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

รำคำตำมบัญชีต้นปี 48.69 58.02 52.43 

จ่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 23.88 7.63 25.71 

ตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ (14.55) (13.22) (14.49)

รวมสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 58.02 52.43 63.65 

หัก สิทธิกำรเช่ำ&ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่ครบ 1 ปี (8.58) (8.14) (11.35)

สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า – สุทธิ 49.44 44.29 52.30 

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำสุทธิ เท่ำกับ 49.44 

ล้ำนบำท 44.29 ล้ำนบำท และ 52.30 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 21.37 

ร้อยละ 20.28 และร้อยละ 9.45 ตำมล�ำดับ ซ่ึงมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำหลักเป็นส่วนของ  

ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ รัชดำภิเษก ศูนย์ทันตกรรมบำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ คลินิก

ทันตกรรม เดนทัลซิกเนเจอร์ สำขำสยำมพำรำกอน และสำขำเอ็มควอเทียร์ เนื่องจำก 4 สำขำนี้ เป็นสัญญำเช่ำ

ระยะยำวซึ่งมีอำยุสัญญำถึง ปี 2574  ปี 2570 ปี 2573 และปี 2569 ตำมล�ำดับ

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำลดลงจำก ณ สิ้นปี 2558 เท่ำกับ 

5.15 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสิทธิค่ำเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำตำมงวดบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น เท่ำกับ 8.02 ล้ำนบำท 

โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกในปีดงักล่ำว บรษิทัฯ ได้ลงทนุซือ้สทิธกิำรเช่ำพืน้ทีบ่ำงส่วนของอำคำรศนูย์กำรค้ำ เอม็ควอเทยีร์  

เพื่อเปิดให้บริกำรคลินิกทันตกรรม เดนทัลซิกเนเจอร์ สำขำเอ็มควอเทียร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในกำรประกอบธรุกจิให้บรกิำรทำงทนัตกรรม  

โดย ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ำกับ 2.95 ล้ำนบำท 3.04 ล้ำนบำท 

และ 2.86 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวม เท่ำกบั ร้อยละ 1.27 ร้อยละ 1.39 และร้อยละ 0.52  

ตำมล�ำดับ

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ เท่ำกับ 0.09 ล้ำนบำท 

เนือ่งจำกในช่วงเวลำดงักล่ำวทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้มกีำรลงทนุเพิม่เตมิในซอฟต์แวร์ทีใ่ช้สนบัสนนุกำรประกอบ 

ธุรกิจให้บริกำรทำงทันตกรรมและ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจำก  

ณ สิ้นปี 2559 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมงวดบัญชี 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ  

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย เงินมัดจ�ำ และเงินประกันอื่น เป็นต้น

ตารางแสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ 0.43 0.43 0.43 

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 0.10 0.20 0.24 

เงินมัดจ�ำ 0.01 0.01 0.01 

เงินประกันอื่น 7.89 7.97 7.95 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8.44 8.61 8.63 

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ำกับ 8.44 ล้ำนบำท  

8.61 ล้ำนบำท และ 8.63 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 3.65 ร้อยละ 3.94 

และร้อยละ 1.56 ตำมล�ำดับ ซึ่งรำยกำรหลักในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น คือ เงินประกันอื่น ซึ่งเป็นเงินประกัน

ส�ำหรับค่ำเช่ำส�ำหรับสำขำต่ำงๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ด�ำเนินธุรกิจ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ในปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ เท่ำกบัร้อยละ 5.61 ร้อยละ 18.91  

และร้อยละ 11.95 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงม ี

นัยส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ดี อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

ในปี 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกปี 2559 มีสำเหตุหลักมำจำกในปีดังกล่ำวบริษัทย่อยมีกำรลงทุนซื้อที่ดิน 

ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบกับบริษัทฯ มีกำรลงทุน

ซื้อสิทธิกำรเช่ำพื้นที่บำงส่วนของอำคำรศูนย์กำรค้ำ เอ็มควอเทียร์ เพื่อขยำยสำขำเพิ่มขึ้น ในขณะที่ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีผลกำรด�ำเนินงำนใกล้เคียงกับปีก่อน

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร เท่ำกับร้อยละ 28.93 

ร้อยละ 41.57 และร้อยละ 25.06 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำก 

ปีก่อนหน้ำอย่ำงมีนยัส�ำคญั เนือ่งจำกบรษิทัฯ และบริษทัย่อยมีผลกำรด�ำเนนิงำนทีดี่ขึน้ อย่ำงไรก็ดี อตัรำผลตอบแทน 

จำกสินทรัพย์ถำวรในปี 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกปี 2559 มีสำเหตุหลักมำจำกในปีดังกล่ำวบริษัทย่อย 

มีกำรลงทุนซื้อท่ีดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ในขณะที่ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำรด�ำเนินงำนใกล้เคียงกับปีก่อน
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ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำกับ 1.91 เท่ำ 1.99 เท่ำ  

และ 1.21 เท่ำ ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกในปี 2558 

บริษัทฯ มีกำรลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในกำรขยำยสำขำจ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงฐำน

ลูกค้ำในบริเวณดังกล่ำว จึงส่งผลให้กำรรับรู้รำยได้และผลกำรด�ำเนินงำนยังไม่สำมำรถท�ำได้อย่ำงเต็มที่ ในขณะที่

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยำยสำขำเพียง 1 สำขำ อย่ำงไรก็ดี ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ลดลงจำกปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรลงทุนเพิ่มเติม  

โดยบริษัทย่อยมีกำรลงทุนซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ในขณะที่บริษัทฯ มีกำรลงทุนซื้อสิทธิกำรเช่ำพื้นที่บำงส่วนของอำคำรศูนย์กำรค้ำ เอ็มควอเทียร์ 

หนี้สิน

 หน้ีสินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงนิ โดย ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บริษทัฯ และบรษัิทย่อย มหีนีส้นิรวม เท่ำกับ 148.74 ล้ำนบำท 112.04 ล้ำนบำท  

และ 143.56 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมลดลงจำก ณ สิ้นปี 2558 เท่ำกับ 36.70 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลัก

มำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรช�ำระคืนเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน

 ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 31.52 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตหุลัก 

มำจำกกำรบรษัิทย่อยมกีำรกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ือน�ำเงนิมำช�ำระค่ำซือ้ทีดิ่นซึง่จะใช้เป็นสถำนทีก่่อสร้ำง โรงพยำบำล 

ทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ตารางแสดงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

เงินเบิกเกินบัญชี - - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 10.00 10.00 - 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 10.00 10.00 - 

ณ สิน้ปี 2558 – 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  

เท่ำกับ 10.00 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวม เท่ำกับ ร้อยละ 6.72 และ

ร้อยละ 8.93 ตำมล�ำดับ

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ช�ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

ทั้งจ�ำนวน

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำบริกำร และเจ้ำหนี้อื่นๆ 

ตารางแสดงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 10.84 13.45 14.04 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 19.89 13.76 17.25 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำบริกำร 1.86 3.59 2.23 

เจ้ำหนี้ค่ำหุ้น 1.00 - -

เจ้ำหนี้อื่นๆ 2.27 1.34 2.06 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 35.85 32.13 35.58 

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เท่ำกับ 35.85 ล้ำนบำท 

32.13 ล้ำนบำท และ 35.58 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อหนีส้นิรวม เท่ำกบั ร้อยละ 24.10 ร้อยละ 28.67  

และร้อยละ 24.78 ตำมล�ำดบั ซึง่รำยกำรหลกัในเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น คอื เจ้ำหนีก้ำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลงจำก ณ ส้ินปี 2558 เท่ำกับ  

3.72 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเนือ่งจำกในปีดังกล่ำวบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ไม่มีกำรจ่ำยโบนัสให้แก่พนักงำน จึงส่งผลให้ไม่มียอดโบนัสค้ำงจ่ำย ณ สิ้นปี

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกับ  

3.45 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยทีเ่พิม่สูงขึน้ ณ ช่วงสิน้ปี ได้แก่ ค่ำแพทย์ค้ำงจ่ำย ค่ำนำยหน้ำ 

ค้ำงจ่ำย และค่ำโฆษณำค้ำงจ่ำย ซึ่งค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยดังกล่ำวจะถึงก�ำหนดช�ำระภำยในต้นปี 2561 

ในปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย มีอตัรำส่วนหมนุเวยีนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เท่ำกบั 16.08 เท่ำ 22.93 เท่ำ  

และ 21.18 เท่ำ ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เฉลี่ยที่ 22.39 วัน 15.70 วัน และ 16.99 วัน  

ตำมล�ำดับ โดยระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เฉลี่ยในปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกบริษัทฯ 

และบรษัิทย่อยเร่ิมมกีำรควบคมุกำรบรหิำรจัดกำรสนิค้ำคงคลงัท่ีมปีระสทิธภิำพมำกข้ึน จึงมกีำรซ้ือสนิค้ำจำกคู่ค้ำ 

ลดลงและส่งผลให้มเีจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ ส่วนระยะเวลำกำรช�ำระหนีเ้ฉล่ียของปี 2560  

มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจำกปี 2559 เนื่องจำกกำรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรซ้ือสินค้ำเพิ่มขึ้น 

ตำมยอดรำยได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นมีจ�ำนวนมำกขึ้น

ทั้งนี้ ระยะเครดิตที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจำกบริษัทคู่ค้ำนั้นเฉลี่ยอยู่ประมำณ 30 วัน อย่ำงไรก็ดี 

ระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เฉลี่ยท่ีค�ำนวณได้ข้ำงต้น มีค่ำต�่ำกว่ำ 30 วันนั้น มีสำเหตุมำจำกต้นทุนขำยและต้นทุน 

กำรให้บรกิำรได้รวมค่ำตอบแทนทนัตแพทย์ซึง่เป็นต้นทนุหลกัไว้ด้วย ในขณะทีเ่จ้ำหนีก้ำรค้ำไม่ได้รวมค่ำแพทย์ค้ำงจ่ำย

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ตารางแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 22.78 13.80 -

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี 70.71 46.13 100.00 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 93.49 59.94 100.00

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ เท่ำกบั 93.49 ล้ำนบำท  

59.94 ล้ำนบำท และ 100.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นสัดส่วนต่อหนีส้นิรวม เท่ำกบั ร้อยละ 62.85 ร้อยละ 53.50  

และร้อยละ 69.66 ตำมล�ำดับ

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำก ณ สิ้นปี 2558 เท่ำกับ 

33.55 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินรวมถึง

ปิดวงเงินกู้ยืมบำงส่วน

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ เท่ำกับ 

40.06 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ที่คงค้ำงอยู่ ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 59.94 ล้ำนบำท และบริษัทย่อยได้มีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มเติม

เพื่อน�ำมำช�ำระค่ำซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำนวน 

100.00 ล้ำนบำท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 82.56 ล้ำนบำท 106.32 ล้ำนบำท และ 

409.62 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ในปี 2559 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 เท่ำกับ 23.76 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ 

มำจำกในงวดดังกล่ำวบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก�ำไร

จำกกำรด�ำเนนิงำนเท่ำกับ 42.52 ล้ำนบำท อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้มกีำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ�ำนวนเงนิ 43.56 ล้ำนบำท

 ในปี 2560 บริษทัฯ และบรษิทัย่อย มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เท่ำกบั 303.29 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตหุลกั 

มำจำกในปีดังกล่ำวบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนช�ำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่ำหุ้น จ�ำนวน 25.00 ล้ำนบำทและ 265.37 ล้ำนบำท

ตำมล�ำดบั จำกกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) และบรษิทัฯ และบรษัิทย่อยมกี�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน 

เท่ำกับ 46.11 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 33.23 ล้ำนบำท 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ตารางแสดงกระแสเงินสด

งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม

2558

(ล.บ.)

2559

(ล.บ.)

2560

(ล.บ.)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 8.00 74.13 70.79

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (44.12) (12.18) (312.65)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 41.08 (54.12) 285.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4.96 7.83 43.75

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน เท่ำกับ 8.00 ล้ำนบำท 

74.13 ล้ำนบำท และ 70.79 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสด 

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน เท่ำกับ 74.13 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับในปี 2558 มีกำรช�ำระเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นที่เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท

ก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่ในปี 2559 มีกำรช�ำระเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นส่วนที่เหลือซึ่งเป็น

จ�ำนวนเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับของปี 2558

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนใกล้เคียงกับปี 2559 โดยลดลง

เล็กน้อยเท่ำกับ 3.34 ล้ำนบำท

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 44.12 ล้ำนบำท 

12.18 ล้ำนบำท และ 312.65 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไป

ในกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 12.18 ล้ำนบำท โดยลดลงเนื่องจำกในงวดดังกล่ำวบริษัทฯ มีกำรลงทุนเพื่อขยำยสำขำ

เพิ่มเติมเพียง 1 สำขำ ซึ่งได้มีกำรจ่ำยเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปแล้วในปี 2558 เหลือเพียงกำรลงทุนซื้ออุปกรณ ์

ทันตกรรมเท่ำนั้น ประกอบกับในปีก่อนหน้ำ บริษัทย่อย ได้ลงทุนซ้ือสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงส่วนที่

เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อปรับโครงสร้ำงสินทรัพย์เพื่อเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้มี

กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 312.65 ล้ำนบำท โดย

เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เนื่องจำกในปีดังกล่ำวบริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนซื้อสิทธิกำรเช่ำพื้นที่บำงส่วนของศูนย์กำรค้ำ

เอม็ควอเทยีร์เพือ่ขยำยสำขำ ขณะเดียวกนั บริษทัย่อยมกีำรลงทนุซ้ือทีด่นิ ซ่ึงจะใช้เป็นสถำนทีก่่อสร้ำงโรงพยำบำล 

ทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ในปีดังกล่ำวอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 54.12 ล้ำนบำท  

โดยในงวด ดงักล่ำวบริษทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรช�ำระคนืเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมงวดกำรช�ำระหนี ้

ในสัญญำเงินกู้ ประกอบกับบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 43.56 ล้ำนบำท อีกทั้งบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนช�ำระ

แล้วจ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท ซึ่งน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นเพิ่มทุนช�ำระแล้วในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Annual Report 2017              รายงานประจ�าปี 2560
101



ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 285.61 ล้ำนบำท  

ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนช�ำระแล้วและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น จ�ำนวน 25.00 ล้ำนบำท

และ 265.37 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ประกอบกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ช�ำระคนืกูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

ที่คงค้ำงอยู่ ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 59.94 ล้ำนบำท ขณะเดียวกัน บริษัทย่อยอีกแห่งมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงินจ�ำนวน 100.00 ล้ำนบำท เพื่อน�ำมำช�ำระค่ำซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำล 

ทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยในปีดังกล่ำว บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 33.23 ล้ำนบำท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 0.40 เท่ำ 0.55 เท่ำ และ 

2.11 เท่ำ ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มสูงขึ้นจำกงวดอื่นๆ โดย

มสีำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เนือ่งมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนนิงำน  

ประกอบกับบริษัทฯ มีทุนช�ำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้น เท่ำกับ 25.00 ล้ำนบำท และ 265.37 ล้ำนบำท

ตำมล�ำดับ จำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อีกทั้ง บริษัทฯ มีกำรลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ

ขยำยสำขำในกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมเพียง 1 สำขำ ซ่ึงน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ นอกจำกนั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง เนื่องจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี  

ลดลงจำกกำรจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ เท่ำกบั 0.12 เท่ำ 0.26 เท่ำ  

และ 1.46 เท่ำ ตำมล�ำดับ โดยจะเห็นว่ำอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2560 มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง 

หมุนเร็วเพิ่มขึ้นจำกงวดก่อนหน้ำอย่ำงมีสำระส�ำคัญ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสด และกำรลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ดังที่อธิบำยไว้ในส่วนของอัตรำส่วนสภำพคล่อง

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำกับ 0.08 เท่ำ 

1.08 เท่ำ และ 1.35 เท่ำ ตำมล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง 

กระแสเงนิสดเพิม่สงูขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 มสีำเหตหุลกัมำจำกในงวดดงักล่ำวบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสด 

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ประกอบกับ ณ สิ้นปี 2559 มีหนี้สินหมุนเวียน

เฉลี่ยลดลงจำก ณ สิ้นปี 2558

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ  

โดยมสีำเหตหุลักมำจำกในปีดงักล่ำวบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีหนีส้นิหมุนเวยีนทีล่ดลง เนือ่งจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 

ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี ลดลงจำกกำรจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบกับบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเป็นจ�ำนวนที่สูงใกล้เคียงกับปีก่อน
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โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.80 เท่ำ 

1.05 เท่ำ และ 0.35 เท่ำ ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลงจำกปี 2558 เน่ืองจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2558 เท่ำกับ 23.76 ล้ำนบำท  

โดยมีสำเหตุมำจำกบริษัทฯ มีหุ้นเพ่ิมทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 24.80 ล้ำนบำท และบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทย่อย 

มผีลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเท่ำกับ 42.52 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ ได้มีกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ�ำนวนเงนิ  

43.56 ล้ำนบำท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก ณ สิ้นปี 2559 

อย่ำงมนียัส�ำคญั เนือ่งจำกในปีดงักล่ำวบรษิทัฯ มหีุน้เพิม่ทนุช�ำระแล้ว และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ จ�ำนวน 25.00 ล้ำนบำท 

และ 265.37 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ จำกกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อีกทั้งบริษัทฯ 

และบรษิทัย่อยมผีลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนเท่ำกบั 46.16 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ 

เป็นจ�ำนวนเงิน 33.23 ล้ำนบำท

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย เท่ำกับ 

3.29 เท่ำ 18.65 เท่ำ และ 82.32 เท่ำ ตำมล�ำดบั โดยในปี 2559 บริษทัฯ และบรษัิทย่อย มอีตัรำส่วนควำมสำมำรถ 

ในกำรช�ำระดอกเบีย้ เพิม่สงูขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 เนือ่งจำกในงวดดงักล่ำวบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสด 

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2559 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยได้มีกำรช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่คงค้ำงอยู่ ณ สิ้นปี 2559 ทั้งจ�ำนวน ภำยหลังจำก

ได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเป็นจ�ำนวนที่สูงใกล้เคียงกับปีก่อน

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย มอีตัรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผกูพัน เท่ำกับ 0.05 เท่ำ  

0.78 เท่ำ และ 0.17  เท่ำ ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระ 

ภำระผูกพัน เพิ่มสูงขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกในงวดดังกล่ำวบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรม

ด�ำเนินงำนเพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ประกอบกับในงวดดังกล่ำว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแส

เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ  ส�ำหรับ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  

มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพันลดลงจำก ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรลงทุน

ซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงทุนซื้อสิทธิกำรเช่ำพื้นที่

บำงส่วนของอำคำรศูนย์กำรค้ำ เอ็มควอเทียร์ รวมทั้งมีกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
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4.	ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้บริการ

 ปัจจุบนั ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเรือ่งสทิธขิองผูป่้วยหรือผูบ้รโิภคเพิม่มำกขึน้ ประกอบกบัภำครัฐได้ออกกฎหมำย 

เพือ่คุม้ครองและเอือ้ประโยชน์ให้กับผูป่้วยหรอืผูบ้รโิภค โดยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนนิคดกีบัผูใ้ห้บรกิำรสถำนพยำบำล 

ตลอดจนบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำกข้ึน จึงอำจส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรให้บริกำรด้ำน 

กำรรักษำพยำบำลเพิม่ข้ึน หำกมำตรฐำนหรือผลกำรให้บรกิำรทำงทนัตกรรมของบริษทัฯ ไม่เป็นไปตำมทีผู่ใ้ช้บรกิำรคำดหวงั

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำร กำรคัดกรองทันตแพทย์

และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย กำรบริหำรควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร โดยมีกำรให้ผู้มำใช้บริกำร

ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร เพื่อน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ต่อไป นอกจำกนี้ 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อเสนอแนะ ค�ำติชม หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย โดยบริษัทฯ  

มีกระบวนกำรรำยงำนและแก้ไขปัญหำเมื่อมีค�ำร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำรเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

ได้อย่ำงทันท่วงที อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีกำรปรับปรุงคุณภำพและมีเครื่องมือชี้วัดกำรให้บริกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล 

มำอย่ำงต่อเนื่อง 

การแข่งขันในธุรกิจการให้บริการด้านทันตกรรม

 ปัจจุบนั กำรแข่งขันในธรุกิจกำรให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรมในประเทศมแีนวโน้มสงูขึน้ จำกกำรทีม่จี�ำนวนผูป้ระกอบกำร 

ใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ กำรแข่งขันในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรและควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ 

ประกอบกับกำรเปิดเสรีกำรค้ำภำยใต้ข้อตกลงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ซ่ึงคำดว่ำจะส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันที่สูงขึ้นจำกผู้ประกอบกำรรำยใหม่จำกกลุ่มประเทศอำเซียนที่ขยำยธุรกิจด้ำนกำรให้

บริกำรด้ำนทันตกรรมเข้ำมำในประเทศไทย

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำร รวมถึง 

มีกำรจัดกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดให้เหมำะกับกลุ่มลูกค้ำแต่ละประเภท นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำงประชำสัมพันธ์ 

และมีกำรตอบข้อซักถำมผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิเช่น ศูนย์บริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Contact Center) และสื่อโซเชียลมีเดียต่ำงๆ 

เป็นต้น และมีกำรอบรมพนักงำนผู้ดูแลสื่อต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ผู้ที่สนใจเข้ำรับบริกำร 

เพื่อเตรียมรับมือกับกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ

การพึ่งพิงรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติ

 บริษัทฯ มีรำยได้ส่วนหนึ่งมำจำกผู้รับบริกำรชำวต่ำงชำติ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภูมิล�ำเนำหรืออำศัยอยู่ในประเทศไทย หรือ

ที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเพื่อเข้ำรับกำรรักษำโดยเฉพำะ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจ 

ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรเข้ำรับกำรบริกำรด้ำนทันตกรรมในประเทศไทย อำทิเช่น สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และ

ภัยธรรมชำติต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ�ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรด้ำนทันตกรรมชำวต่ำงชำติ

 อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้มนีโยบำยในกำรกระจำยฐำนลกูค้ำ และรกัษำสัดส่วนของกลุม่ลกูค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ 

ให้มีควำมเหมำะสม เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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การไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ มีกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงจำกบุคคลภำยนอก รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำต่ำงๆ เพื่อด�ำเนินธุรกิจ 

ให้บรกิำรด้ำนทันตกรรม โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่มอีำยสุญัญำประมำณ 3 ปี ดังนัน้หำกผู้ให้เช่ำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำ หรอืผู้ให้เช่ำ 

บอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบก�ำหนดอำยุสัญญำ อำจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียรำยได้และกลุ่มลูกค้ำบำงส่วนไป อีกทั้ง บริษัทฯ 

ยงัต้องจดัหำสถำนทีแ่ห่งใหม่และต้องมภีำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพ่ือปรบัปรุงสถำนทีเ่พือ่ให้พร้อมส�ำหรับให้บรกิำรด้ำนทนัตกรรม

 อย่ำงไรกด็ ี บรษิทัฯ ได้มกีำรสร้ำงควำมสมัพันธ์อนัดกัีบผูใ้ห้เช่ำรำยต่ำงๆ และปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสัญญำเช่ำ 

อย่ำงเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำจะสำมำรถท�ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรต่อสัญญำเช่ำอย่ำงต่อเนื่องจำกผู้ให้เช่ำ

การช�าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันทางการเงิน

 บริษัทฯ ได้มีกำรจัดหำเงินทุนบำงส่วนจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งภำระหนี้สิน 

ดงักล่ำวส่งผลให้บรษิทัฯ ต้องรกัษำสภำพคล่องให้เพียงพอทีจ่ะสำมำรถช�ำระคนืเงนิต้นได้ตรงตำมทีก่�ำหนดไว้ในสญัญำกู้ยมืเงนิ  

และเพื่อไม่ให้กำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ 

บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถช�ำระหนี้หรือปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำกู้ยืมเงินได้ จะมีผลให ้

เจ้ำหนีเ้งนิกู้สำมำรถเรียกเกบ็ดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ผดิเงือ่นไข ก�ำหนดเงือ่นไขอืน่เพิม่เติม หรอือำจด�ำเนนิกำรยดึหลักประกัน 

ของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

 อย่ำงไรก็ดี จำกงบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินรวม เท่ำกับ 

100.00 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ ้นเท่ำกับ 0.35 เท่ำ ประกอบกับมีอัตรำส่วน 

ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบ้ียเท่ำกับ 82.32 เท่ำ ซ่ึงแสดงว่ำบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ได้ตำมปกติ 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรบริหำรกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับ 

ทีเ่หมำะสม รวมทัง้พยำยำมรกัษำควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ ไว้อย่ำงต่อเนือ่ง ซ่ึงจำกกำรทีบ่รษิทัฯ ด�ำเนนิมำตรกำร 

ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ เชื่อว่ำจะท�ำให้ควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท อยู่ในระดับต�่ำ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงิน
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